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తొలి పలుకు 

ఆం|ధభాషా సాహిత్యాల్లో సమ్మగమైన అభిని వేశం సంపాదించు కోనల 

సినవారు సంస్కృత భాషతో కొంతైనా పరిచయం చేసుకోవలసిన అగత్యం 

ఉంటుంది. ఆం| ధభాషలోని పదజాలం వ్యాకరణం సాహత్య[ప| కియా సంపద 

సంస్కృతంతో ముడివడి వున్నది. సాహిత్య అకాడమి [ప్రచురణ కార్యక 

మంలో సంస్కృతానికి సముచితమైన స్థానాని కల్పించి పండితులకూ, పరిశోధ 

కులకూ, విద్యార్థులకూ ఉపయోగపడే విధంగా సంస్కృత [గంధ పచురణ 

కొననాగిస్తున్నది. కేవల సంస్కృ గంధాలేగాక సరళమైన తెలుగు వ్యాథభ్యా 

నాలతో కొన్ని గంధాలను అందించగలిగింది. 

జ 
సంస్కృత గంధ పచురణా_ పణాళికను అనుసరించి 1979లో కాళిబాను 

లచించిన రఘువంశాన్ని తెలుగు వ్యాఖ్యతో |పచురించింది. ఆయితే ఆది మొదటి 
9 సర్గలున్న సంపుటం. ఇప్పుడు మిగిలిన 10 సర్గలతో ఈ రెండవ సంపుటాన్ని 

తసజ్ఞులెన పాఠకులకు అందిస్తున్నాము. 

సంస్కృతాంధ సాహిత్యాలలో గరీయః (పతిభులై న (శ్రీ కేళవపంతుల 

నరసింహశాస్త్రి, ఈ రఘువంళ మహాకావ్యానికి చక్కని తెలుగు వ్యాఖ్య సనమ 

కూర్చినారు. ( పత్యేకించి ఈ రెండవ సంపుటంలో కొన్ని విశేషాలను 

గూడచేర్చి వ్యాఖ్యానం చేసినారు. వ్యాఖ్యాన రచనలోనూ (పచురణలోనా 

ఆకాడమీతో సహకరించిన శ్రీ కేశవపంతుల నరసింహళాన్త్రిగారికి కృతజ్ఞతాతి 
వందనాలు సమర్పించుకుంటున్నాను. 

పాదరాబాదు 

7_8_1952 ఇరివెంటి కృష్టమూ రి 

కార్యదర్శి 



వ 
ఇ = 

మహాకవి కాశిదాను కవికులగుకువు, దారతదిళ సంస: నాకీ [పపంచ 

మున కెతిచూప(గలిగిన కీర్తధ జము. ఆయన రచనలు మధరాతిమకుర 

ములై విశ్వవిభా-తి నార్టించిన విషయము జగద్విదితము. వానిలో “ఘువంక 

మహాకావ్యము రసభరితమై మానవా?కి మవోపడే ాక మును జేయునట్టిదగుటచెత 

సంస్కృృతభాషాధ్యయనము చేయువారిక ప ప్రథిమ దాఠకముగా తరతరముల 

నుండి విలసిల్దుచున్నది. దీనిని *తెలుగుంలోనిక్ పెద్యకాష్యముగా ననువదించిన 

వారును, మొదటి అయిదు సర్గలకు మూ తము తమా. అన్వయ కమ, అర్థ, 

తాత్పర్య, సమాసవ్నిగహ, ఆకాంశాచీ విశేషములతో వ్యాఖార్థనమును ర Pe 

వారును, కొందబు పీద్యార్థుల కవసరదుని తోచిన సర్గలకు మా తము _పతిపదార్థి 

తాత్సర్యాదులను రచించినవారును గలరు. కాని ఆ రచ నలలో "కాన్ని ఆలభ్యము 

లును, కొన్ని ఆసమ_గములునుగానున్న వి. రఘువంశకావ్యమహ త్త్వమును, 

అందు కాళిదాసు నిశ్షి ప్రముగావించిన యుపదేశాదులను, ఆందలి రసవిశీషములను 

దెలిసికొనందలచిన రసజ్ఞులకును, ఆధునిక విద్యావంతులకును, పూర్వరచన 

లంతగా నుపయోగపడుట లేదనియు, సమ్మగమైన కావ్యార్థము తెలియుట లేద 

నియు ఆం[ధ(పదెళ సాహిత్య ఆకాడమీవారు గుర్తించి యూవిధమైన రచనతో 

రఘువంళ మహాకావ్యమును ికటించి లోకమునకంద(జేయ( దల పెట్టుట 

హర్షింప(దగిన సత్కార్యము. 

ఆధునిక విద్యావంతులు రఘువంశ కశావ్యమునందలి భావసౌందర్యమును 

తమంతటతాము ఊహించి ఆనండింపగల్లుటకు శోక ములయందలి (పతిపదమున 

కును అర్థము తెలియవలయును. సముదాయవాక్యమునకు దాత పర్యోము వోధ 
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పడవలయును. మహాకవి కావ్యముద్వారా లోకమున కుపదేశింపందల(చిన సందేశ 

మర్థముకావలయును. ఆందులకై రఘువంశమునందలి పందొమ్మిది సర్గలకును 

(పతిపదార్థ తాత్పర్య విశేషార్థములతో లఘువ్యాఖ్యను తనుగున రచించు టకు నన్ను 

అకాడమీ ఆదేశించినది. ఒక సంపుటముతో నీ [గంథము పూ రానందున రెండవ 

సంపుటముతో పూ రిచేయ(/బడినది. ఒకేయొక సంపుటమై యుండినచో చదువరు 

లకు సులభముగానుండి యుండును గాని యది సాధ-పడలేదు. 

ఈ లఘువ్యాఖ్యారచనయందు సంస్కృతళద్ద స్వరూపములు చోధపతు 

టకై శోకములందును, అర్థములు [(వాయునప్పుడును విసంధులు పాటింపంబడీ 

నవి, అర్థములు [వాయుటలో తాత్పర్యము సువోధముగా నుండుటకై రెండు 

మూడు సంస్కృతపదముల కొకచోటనే తిలు(గర్భములు [వాయుటయు, దీర్చ 

సమాసములందు [పతి పదమును విడదీసి కొన్ని చోట్టను, విడదయకయే సముదా 
యమునకు కొన్ని చోట్టను ఆర్థములు _వాయట జరిగినది, _పతిక్లోకమునకును 

పతిపదార్థము ముగిసినవెంటనే ప్లు ప్రముగా తాత్పర్యము వాసి, _ విపులముగా 
కవితామర్మముల నెజు(గు బాధ్యత చడువరులగు రసజ్ఞాలకే, గంథవి స్పరభితిచే, 
వదలి పెట్ట(బడినది. విశేషములు, శబ్బవ్యుత్పత్తులు, ధాతుస్యరూపములు, ఆచ్చ 
టచ్చట( జెర్పబడినవ. ఇంతనూ|తముగానే యీ లఘువ్యాఖ్యను రచించుటకు( 
గారణము చదువరులకు శాస్త్రసంబంధముగా మిక్కిలి శమ గలుగరాదను 

భావనయే. 

గురుముఖమున సర్యవిశేషములతో సంస్కృృతకావ్యవాఠమును జదువు 

కొనువారికిని, విశేషజ్ఞులయిన విద్వాంసులకును, ఆకాంక్షా శబ్దస్వరూపాది శాస్త్ర 

విషయముల శెజబు(గదలచిన విద్యార్థులకును, ఇంక నువిపులముగా [వాసియుండినచో 
దాగుండునే! యనిపించవచ్చును. కాని యట్టిపని పూర్వులు కొందు చేయబూని 
కావ్యము నసమగముగా లోకమున కందించిరి. కావున ఆకాడమీవారి యుద్రేళము 
ననుసరించి రచించిన యీ లఘువ్యాఖ్యను చిలకించి నన్ను కృతకృత్యునింగా 

థావించుట కందథిని. గోరుచున్నాను. 

“లఘుమల్లినాథీయ” మని పేర్కొనందగిన ఈ తెలుంగు లఘువ్యాఖ్యను 
కాళిదాసు రఘువంశ మహాకావ్యమునకు రచించు భాగ్యమును నాకు గల్లించిన 
ఆంధ పదేశ్ సాపొత్య ఆకాడమీవారికి నేను సర్వదా కృతజ్ఞుండనై యున్నాను, 
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మొదటి తొమ్మిది సర్గలుగల [పథమసంపుటము 1979 జనవరి మాస 

మున రస జ్ఞులముందుంచు ట జరిగినది. ఇప్పుడు పదినుండి పందొమ్మిదవ సర్గ 

వరకు గల ఈ ద్వితీయసంపుటమును మీకరక మలములం దుంచుచున్నాము. 

ఇంతటితో మహాకవి కాళిదాసు రచించిన రఘువంశవావ్యము పూ_ర్రియెనది. 

ఒక్కొక్క నాయకుని వర్ణించునప్పు డొకొ-క్క- రసమునకు _పాధాన్యము 

నిచ్చి, ఒకొ-క్క_ మహోపదేశమును లోకమునకందించి, రఘువంశ పురాజులకు 

పజాపాలన వర్ణా శమరక్షణ దేశసంన్నేమములే తమ జీవిత లక్ష్యములై. యుండ 
ననియు, పజాపాలకు లామా మున నడచుట యు క్తమనియు కాళిదాసు సందేళమె 
యున్నట్లు ఈ కావ్యము షించుచున్నది. సహృదయ లావిశేషములను 
[గహింపంగలరని భావించు న్నాను. 

షం తత్సత్. 

26/82], బర్క-కొవుర, విద్వద్విధేయు6డు 

హెదేరాణాదు. శకేళవపంతుల నరసింవాశాగస్త్రి). 



విషయసూచిక 

దశమసర్గ (10) దళరథు(డు 

పు తకామేష్టినారంభించుట, దేవ 

తలు విష్ణువును రావణవధార్థ మై 

వేడుట, తాసూవతారము. 

ఏకాదశ సర్గ (11) విశాామి 

[తుని యాగరక్షణార్థమె రామ 

లక్ష్మణులు వెళ్ళుట, తాటకవధ, 

అహలా,;శాప విమోచన, సీతా 

కళ్యాణ, పరశురామ గర్వ 

భంగములు. 

డ్వాదళసర్గ (12) కైక వర 
ములు, రాముని అరణ్యగమ 

నము, రాక్షసనిర్మూలనము, 

రావణవధ. 

త్రయోదశ సర్గ (18) సీతా 

సమాగమము, _ సమ్ముదవర్డ 
నము, దండకనుండి తిరిగి 

వచ్చి రాము(డయోధ్యనుజేరుట. 

చతుర్ణశసర్గ (14) శ్రీరామ 

పట్టాథి షెకము, కాపవాడ 

భీతుండైన రాముడు సీతను 

పరిత్యజించుట, శోకించుసీతను 
ఓదార్చి వాల్మీకి తనయా ళన 

మున(జేర్చుకొనుట. 

| పుటల సంఖ్య 

1-48 

44-98 

99-144 

148-190 

191-240 
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నర్గ-విషమయము పుటల నెంబరు 

రీ. పంచదడశనర (15) శ తున్న 241-86 
fh 

కృతలవణా నురవధ, కుళలవుల 

జన్మము, .రామాళంమేధము, 
కుళలవక కే రామాయణగానము. 

7. షోడళసర్గ (16) కుశుంయు 287-885 

రాశా్యధి నేతయగుటకు అయోధ్యా 

రాజ్యలక్ష్మి ఆ హా నించుట, 

ఆతండు కులరాజధానికి వచ్చి 

దానినీ సుందరముగా వర్చుట, 

సపయూంహారము, కుముద్వతి 

పరిణయము. 

స ప్రడళసర్ల ర్ల (17, కుళకుముద్య 886-872 

తులకు 'తీథ్రి' యనుకుమా 

రుడు పుటుట, ఆతనిప$ బాభి 

షెకము, - అర్జధ క్మశాః 7 హను 

రూలముగా త కగిరాజ్ఞవాలనము. 

షధుండు, ఆతని నలుడు 

నలం పుండరీకుడు, ఆ వరు 

టం డు లట 1 

ల్సి న. (5) ఆతిథీకి 379-404 

రమువంళ పురాజుఎవంకాన ఆ 

కమవర్ణనము. 

10. ఏకోనవింళ సర్గ (19) అ ఆగ్ని 405-440 

వర్డు ళృంార వర్తనము, 

అతండు క్షయవ్యాధికి "శరియె 

మరణించుట, గర్భవతిగానున్న 

ఆతని భార్యకు పట్టాభి షేకము. 
జనాబా నన్ గాకా కుబడానారా 



శీ రి 

మహాకవి కాళిదాస కృత 

రఘువంశము 
దశమసర్గము 

శ్లో. పృథివీం శాసత _న్తస్య పాకగాసన శేజన' 

కిచి దూన మనూన ర్ల: శరదా మయుతం యయా. l 

వ్యాఖ్య : పృథివీం-భూమి౨, కాసత? -పాలించుచు న్నవా(డును, పాకశాసన 

తేజసః -ఇం౨ దుని పరా కమసువంటి పరా కమము గలవాండుకు, అనూనర్ధేః 

(అనూన -(- బుద్ధిః) _అనల్పమైన సంపదగిల, తస్య-ఆ దశరథునికి, కించిదూనం 

(కించిత్ + ఊనం)-కొంచెము తక్కువయైన, శరదాం-స౩వత్సృరము ఐయొక్క_, 

అయుతం-సహ్మ సము, యయౌొ-గడచి పోయెను, 

దేవే, _దునికి(/గల వై భవములకో సమానశుగు సకలవై భవములతోను, 

సర్యసం పదల "సమృద్దితోను, . రాజ్యపాలనము చేయుచున్న దశగథ మహారాజునకు, 

ము౨కాపానంతరము, తనకు తెలియకయే ఇంచుమించుగా వేబిసంవత్సరముల 

కాలము గడచిపోయె నవిభావము, “స్వాదృతౌవత్సరేశరత్ ” అగు ఆమరనిఘంటు 

వాక మువలక “శరత్” ఆనుపదమునకు బుతువు, సంవత్సరము రెండును అర్థములే. 

భష ర్వర్షసహ్మ సొణీ జాతస్య మమ కారిక!" అను రామాయణవచనమువలన 

దళ థుడు అరువది వేంయే డ్డకు పెన జీవించియుండెకని తెలియుచున్నది. 

శ్లో. న చోవలేభే పూర్వేపాం బుణ నిగ్మోక. సాధనమ్. 
సుతాభిధానం స జోలి; సద్యః థఛగీకత మో౭౬ పహామ్. వి 

వాఖ్య ; సః-ఆదశరథు(డు, పూర్వేషాం-తనకు పూర్వులగు పితృదేవతల 

యొక్క, బుణ విర్మోక్ష సాధనం-బుణవిము క్రికికారణ మైనదియు, సద్యః-పుట్టిన 
వెంటనే, శోకతమోఒపహం-దుఃఖమనెడు చీకటిని తొలగి చునట్టిదియు, సుఠాధీ 

RV 2 



బి రఘువంశము 

ధానం-కుమారు(డు ఆనుపేకుగల, జోోతిః-వెలుగును, నచోపలేభే (న-చ- -F 

ఊపలేభే)- పొందనుగూడ లేదు. పు_తసంకానము లేనివారికి పిత్నబిణము తీరక 

పోవృటయేకాక “పుత్” అనునరకము వచ్చును. “ఏషవా ఆన్ఫ:కోయఃపు తీ” కన్ 

వేదము చెప్పుచున్నది. కనుక “పున్నా మో “రకాత్ తాయతఇతిపు తః" అని 

పు తశబ్దవ్యుత త్తి, దశరధుని కెన్నిసంపదలున్నను,' ఎంత యిం; దవై భవ 
మున్నను, పిత్యాణ మోక్షమునొసగి, కోకాంధకారమును దొలగించు జోంతివంటి 

పుతుండంత వరకు కలుగలేదని భావము. “గృహరత్నంచబాలకః” అన్నసామె 

తగా ప్కుతుండు లేని జీవితము ఆంధకాగమనియు, పుట్టగానే ఆయంధకారమును 

తొలగింపగల జ్యోతి పు! తుడచేయనియు సారాంశము. అఆలంకారము; రూపకము. 

og అతిష్ట క్ (పత్యయా పేక సంతతిః న చిరం నృపః 

ల 6) (పొజ్మింధా దనభివ్య_క్త రతో్నోత్చ _శ్రీ రివార్లవః అ 

వ్యాఖ్య: _పత్యయాకే ఎక్షసంతతిః-| పత్యయ- -ఒకొనొకకారణమును, ఆ పేక్ష- 

కోరునట్టి, సంతతి: సంతానముగల, సఃనృపః-ఆదిళరథమహారాజు, మంధథాత్' పాక్ - 

మధించుటకు ముందు, అనథివ క్ర రత్నోత ఎ _తిః:-బయటపడ | శేష్టవస్తువుల యొక్క 

పుట్టుకగల, ఆర్లవఃఇవ-సము; దమువలె, చిరం ఆతిష్టత్ -బహుకాలము ఊర కుండెను, 

దశరథునికి, తనకువచ్చిన మునిశాపమువలన ప్వ్కుతుండు కలఒుగుననియు, ఆపు తుని 

వలన తనకు మరణము కలుగుననియు భయమున్నది ప్యుతులు లేకపోయిరే ఆను 

దుఃఖముకూడ నున్నది. కాని దేవదానవులు మధించినప్పుడే సముదమునం దున 

కల్పవృక్ష కామధేను! పభృతులై న , శేష్టవస్తువులు బయల్పడినట్టు, తనలోనున్న 
సంతానోత్చాడకశక్తి తగినకారణ మున్నప, దే అభిష్య కము కాగలదని యూర 

కుండెనేకాని గొడ్డుబోతుతనముచేతకాదు. ప పత్యయాకే లక్ష, ౦త్నోత్పత్తి తి” పద 

ములు, కారణజన్ములై న శ్రీరామాది పుతరత్న ములు పుట్టనుండి రను భావమును 

సూచించును, ఆ _పయత్నముగా దశరథుండు కొలముగడుపుచుంకుట కాదై వికమగు 

'హీతువే కారణము. అలంకారము; ఉపమ. 

శో బుశ్యశ్ళంగాదయ స్తస్య నంత సృంతానకాంతిణః 

ఆలేఖినే యతాళత్మాన:ః పు తీయా మిప్పి మృత్విజః 4 

వ్యాఖ్య : బుశ్యశళ్ళంగాదయః -బుళ్యశ గుడు మొదలయిన, బుత్విజః-- 

యజ్ఞముచేయింపగల యాజకులగు, సంతః-మహాత్ములు, యతాత్మానః-నియమ 



దశమ సళ్షము రి 

నిష్టలుగలవా రై, సంతానకాంకిణః -సంతతిని గోరుచున్న, తస్య- ఆదశరథునికి 

(ఆతనికొర క ), పుతీయాం-పు_ తుడు కలుగుటకు రారణమైన, ఇష్టిం-యాగ 

మును, ఆరేఖిరే-. _పారంభించిరి. బుశ్యశృంగుండు, రోమపొదుని పు తికయ, 

దశరథుని “పెంపుడు కూతురునగు కాంతకు భర్త, మహా మహిమోపేళుండైన 

తపస్వి. ఎంతకాలమునకు కు సంతతి కలుగక పోవుటచేత, దశరథుడు తన సంతాన 

వాంచను తెలుపగా, బుశ్యశ్ళంగుడు తన ఆధ్యర్యవమున దశళరథునికె పుత 

కామేష్టిని చేయుటకు' నియమనిన్టలతో నారంభించె నని భావము. 

వ్ల, తసి న్నవనరే కేవాః పొల స్యోపప్లుతా హారిస్ 

అభిజగ్ము ర్ని దాఘార్తాః ఛాయావృత మివాధ్వగాః ర్ 

వ్యాఖ్య : తస్మిన్, ఆవసరే-ఆ ష పు! తకామేష్టి నారంభించిన సమయమున 

దేవాః-దేవతలు, పొలస్తోపప్తు తాః (పౌల స సః 3 + ఉపప్తుతాః) -రావణాసురునికేత 

పీడింపబడిన వారగుచు, నిదాఘారాః- గీష్మాతపముచేత బాధపతచున్న , ఆభ్యగాః- 

బాటసారులు, ఛాయావృక్షం, ఇవ-మంచిసీడగల చెట్టునువలె, హరిం-విష్ణువును , అభి 

జగ్ము:-చేరిరి- డశరథుని ప్కుతకామేష్టి ఆరంభమైన సమయమున ఆటే దేవతలు 

చిరకాలమునుండి రావణుడు చేయు దుండగములు సైరింపలేక, ఎండకాలపు మండు 

పెండకు మూడుచున్న బాటసారులు చల్లని విళాలచ్భాయగల వృక్షమును జేరినట్టు 

(శ్రీమహావిష్ణువును రక్షింపుపుని వేడుటకె చేరిరి. “ఛాయా పధానోవృక్షః-ఛాయా 
వృక్షః” అని వ్ని గహము. ఇది శాకపార్థివాదులవంటి సమాసము. పొల _స్యః 

పుల స్తస్య గో _తాపత్యం పుమాన్ పొల స్త్యః రావణః (ఆ ఎవ్వుత్పత్రి) అలంకారము: 

ఉపమ. 

శో శతెచ, (వాపు రుదన్వంతం బుబుభే చాదిపూరుషః 
య 

అవ్యా జే పో భవిష్యుంతాగః కారఫ్భసిద్దేర్ణి లతణమ్ 6 

వ్యాఖ్య : తేచ-ఆదేవతలు కూడా, ఊదన్యంత3-సము దమును, పాపుః- 
చేరిరి, ఇదిపూరుషః చ-విష్ణుమూ ర్రియు, బుబుధే-యో”నిదనుండి మేల్కొనెను, 
అవా క శేపః-కాలవిల బములేక పోవుట, భవిష్యంత్యాః -కా(బోవునట్టి, కార్యసిద్ధేః - 

కార్యపేద్ధియొక్క , లక్షణం, పా-లక్షణముకదా! రావణభయార్డి తుల. న దేవతలు 

సము దమును జేనుటయు, ద ష్టశిక్షణకుద్యుక్తుండై న విష్ణువు యోగనిదనుండి 

మేల్కౌా మటయు, దశరథుడు పు _తకామేష్షి నారంధథించుటయు "సకకాలమున జరిగినవి 



4 రఘువంశము 

కా(గలపనికి యెచ్చటను విలంబము జరుగక పోవుట లక్షణ మన్న ఆర్థాంతరన్యాస 

ముతో నీవిషయము సమర్థింపబడి “ది క నక ఆలంకారము; ఆర్థాంతరన్యాసము. 

శ్లో. భోగి భోగాననాసీనం దదృశు స్తం దివౌకసః 

తత్సణా మండలోదర్భ్చిర్మణి ద్యోతిత విగహమ్ 7 

వ్యాఖ్య : దివాకసః-దేవతలు, భోగిధోగాసనాసీనం_ఆదిశేమని శరీరమన, 

"సింహాసనమున పె పై గూర్చున్నట్టివాడును, తతృణామండలోదర్ని ర్మణిదో తీత 
వ[గహం-తత్-ఆయాదిశేమనియొక్క 7, వణామండల-పడగల సమూహమునందు, 
ఉదర్చిర్మబణి- మెజయుచున్న మణులచేత, దోంతిత -| పకాశింప జేయబడిన, 

వి గహం-దేహనుగలవాండునునగు, తం- ఆవిష్టమూ రిని, దదృళుః-చూచిరి (దర్శ 
నము చేసికొనిరి). విష్ణువు యోగని దనుండి మేల్కొనగానే ఆదిశేషుడు సింహాసముగా 
మారె ననియు, అతసీ వేయిపడగఆయందున, మణులు కాంతులు వెదజల్తుచు 

విష్ణుదేవుని శరీరమును (ప్రకాశింప జేయుచుస్న సమయము దేవతలు దర్శన “ము 
చేసుకొని రనియ భావము. ఈ క్లోకమునుండి 8 కోక ములలో విష్ణమూర్తి వర్ణ 
నము చేయుటకు( గారణము, ఈ "మహనీయ తేజస్సు, దశరథుం సంకానముగా. 

బుట్టటో వుచున్నదని తెలుపుటకే యని మనము [గహింపవలెకు. 

శై. (శ్రియః పద్మనివణ్ణాయాః జెమా:తరిత మేఖలే 

అంశే నికి ప్తచరణ మా స్తీ కరపల్ల వే. § 

వ్యాఖ్య : పద్మసిషజ్ఞాయాః-కమంనుకందు కూర్చున్న, [శియః-లఖ్ష్మీ దేవి 
యొక్క, క్షైమాంతరితమేఖలే _ కైమ-పట్టుచీరచేత, ఆంతరిత-మరుగు పప. 
మెఖలే-మొలనూలు గలదియు, ఆ స్తీర్ణకరపల్లవే-ఆ _సీర్ణ_పరువబడిన, కరపల్లవే- 
చిగురుటాకుల వంటి చేతులు గలదడియేనగు, అంశే- తొడమీద, నిక్షి ప్రచరణం- 
ఉంచబడిన పాదములుగల (తం - ఆ విష్ణువును, దదృశుః- చూచిరి అని వెనుకటి 
శ్లోకముతో ఆన రకు. సుకుమార శరిరముగల ఎకి, మొలనూలి మణులు 
'సచ్చుకొనకుండ తన పట్టు చీర చెరగును ఒరచి, దాగి మై చిగుగాకులవలె మెత్తగా 
నున్న తన యరచేతులను బెట్టీ, వానిపై స్వామివాద' సులనుంచుకొన్నది. అట్టు 
లక్ష్మీ తొడపై పాదములుంచుకొనియు క్న విష్ణువు దెవతలు దర్శించు చుకొనిరని 

భావము, 



దశమ నర్గము ల్ 
దా ష్య 

శ: (పబుద్ద పుండరీకాతం బాలాతప నిభాంశుకమ్ 

దివసం శారద మివ [పారంభ సుఖదర్భనమ్. 9 

వ్యాఖ్య : పబుద్ధ పుండరీకాక్షం - _పబుద్ధ - తెరువబడిన, పుండరీక - తెల్ల 

తామర రేకులవంచి, ఆక్షం-కన్నులుగలవాతును, బాలతపని భాంకశుకం- బాలాతప - 

లేయెండతో, నిభ-సమానమగు, అంకకం-పట్టుదోవతి కలవాడును (పీతాంబరధారి 

యనుట), పారంభ సుఖదర +నం-| పారంభ- మహాయోగముగల మునులకు, సుఖ 
దర్శనం-సులభముగా దర్శన మొసగువాడును నగు (విష్ణువును), _పబుద్ధ పుండరీ 

కాక్షం-వికసించిన తె దా.ఎరలే కస్నులుగౌ గలదియు, బాలాతపనిభాంశుకం- 

లేత యెండయను వ ము గలదియు, | చారంభ సుఖదర్శనం- ఆదిలో సుఖముగా 

జూచుటకు వీలుపడు డియ నగు, శారదం-శరదృతువు నందలిదియగు, దివసం, 

ఇవ-దినమున వలె, స్థితం- ఉండిన, తం-ఆ = "వును, దద్భశళుః- చూచిరి. 

డివస శబ్దము పుంలింగ మగుటచేత షాను ॥ పాణితమైన యీ ఉపమాలం 

కారము చక్కగా ఆతికిచి, శరదృతువు షు యోగని! దగండి వేత్రొ ను 

సమయము కావున “శారదం” ౮౧ చెప్పబడినది (ఆషాఢశుద్ధ యేకాదశి శయ కా 
దిగాను, కా ర్రీకశుద్ధ ఎకాదశి ఊత్థానెకాదుగారు శాస్త్రములు చెప్పును). శరదృ వు 
వీరరసమునకు అనుకూల ౨ గావున రావణ వధార్థ ను జన్మింపంటోవు విష్ణు 

| పడోభమును దానితో(టోల్చుట మిక్కిలి సుందరముగా నున్నది. 

శై, (వభా నులి _ప్త (శీవత్సం లకీ ప భమ దర్పణం 

కౌ స్తుభాఖ్య మపాం సారం బిభాణం బృహతోరసా. 10 

వ్యాఖ : (పభానులి ప్ర శ్రీవత్సం-తన కాంతిచేత పూయబడిన విష్ణు వక 
స్టలముపై ను ౫ (శ్రీవక్సమను మచ్చగలదియును, లక్ష్మీ విభ మదర్పణం- 
లక్ష్మీదేవి తన అల-+సములు చూచుకొనుటకు బనికివచ్చు నద్దమువంటిదియు, కౌసు 
భాఖ్యం--కౌస్తుభము అను పేరుగల, అపాంసారం-సము దజలముల సారభూతమైన 
మణిని, బృహతా--విశాలమైన, ఉరసా-వక్షస్థలముచేత, బ్మిభాణం-ధరించియున్న 
(తం-ఆ విష్ణువును, దద్మశుః-చూచిరి). కాంతిపుంజములతో (శ్రీవత్సమును 
రంజింప(జేయుచు, లక్ష్మీకి విలాసదర ఎమైన కౌస్తుభమణిని ధరించిన విష్ణువును 
దేవతలు చూచిరి. “లక్ష్మీ విభ్రమదర్పణ”మనుటచేత గ్రీమవోలక్ష్మి తనసోయగ 
మును విష్ణువక్షస్థం సిత కౌస్తుభ మణియందు చూచుకొనుచున్న సమయమునందు 
దేవతలు వెళ్ళుట, వారి కార్యసిద్ధికి సూచకము. 



గ్ర రఘువంశము 

ళ్, బాహుభి ర్విటపాకారై; ది వ్యాభరణ భూపి_ తెః 

.ఆవిర్భూత మపాం మభ్యే పారిజాత మివావరమ్. [ 

వాఖ్య : విటపాకారై ః-శాఖారూపములుగంవియి, దివ్యాభరణ భూషితెః - 

కాంతిముంతనులగు కటకాఐంగదాచి భూవషణములచేత ఆంంకృతములై న, బాహుఖీః- 

చతుర్చాహువులచేత, అపహాం-సము_దజలములయొక్క_-, మధ్యే-నడుమ, ఆవి 
ర్ఫూతం- _సొకాత్కరించిన, ఆపరం- రెండ వదియగు, పారికాతం ఇవ- -కల్పవృకము 

వలె, స్థితం-ఉండిన, (తం- ఆ విష్ణువును, దద్భశుఃచూచిరి ) సము దజల మధ్యమున 

దివా భరణ భూషితములై న చతుర్చాహువులతో సాశాత్క-రించిన విష్ణువు, 

సము _దచునందే వివిధ పుష్ప ఫంపల్లవములు గల కాఖలతో నావిర్భవించిన రెఐ కడవ 

పారిజాతవృషమా! యవి దీ త్వేక్షింపబడుట మిక్కిలి సమంజసము గా న్నది. 
ఆలంకారము: ఉత్పేక. 

శన. దైత్యస్త్రీ గండలేఖానాం మద రాగ విలోపిభిః 

హేతిఖి శ్చేతనావద్భి రుదీరిత జయ న్వనమ్. 12 

వ్యాఖ్య : దై త్యస్రీగండలఖానాం-దై త్యద్రీ- రాశ్షస స్త్రీల, గండలేఖానాం- 

చెక్కిళ పె పెనుండు మకరికాది ప ప్మతరచనలయొక్క, మద రాగ వఏవిటోపిఖిః-మదము 

వల్ల కలుగు నెరదనమును లోపింపజేయునవియు, చేతనావద్భిః ౭=చై తన్యము 

గలవియు నగు, హేతిఖిః చ| కాద్యాయుధములచేత, ఊదీరిళ జయస్వనం-ఉద్దోషింప 

బడిన జయజయ ధ్యానములుగల, (తం-ఆవిష్ణువును, దద్భృశుః-చూచిరి.) దైత్య 

స్తీం గండస్థలముఐమీది మదరాగమును లోపింపజేయుట యనగా వారిభ ర్రంకు 

చంపి, వారినీ విభవలనుూ జేయుట. అట్లు చేయగలిగి, చైతన్యవంతము లగుటచేత, 

దేవతలు వచ్చిన సమయమున, రాంటోవు విజయమును pa చ| కాద్యాయుధ 

ములు జయజయ ధ్యానములు చేయుచుండగా సంతోషము నందుచున్న విష్ణువును, 

దేవతలు దర్శించుకొనిరని భావము, విష్ణమూర్త్తి పంచాయుభథములు : పాంచ 

జనము (శంఖము), సుదర్శనము (చ శు), కౌమోదకి (గద), నందకము 

(ఖడ్గము), శరర (ధనువు) అనునవి. ఇవి సచేతనములు. 

శశ ము జ శేష. విరొభేన కులిక [వణ లత్ముణా 

ఉపస్థితం |ప్రాంజలినా వినీకేన గరుత్మశా. 1తై 



దశమ సర్గము 7 

వ్యాఖ్య : ముక్త శేష విరోధేన-విడిచి పెట్టబడిన ఆదిశేవనితోడి విరోధము 
గలవా(డును, కులిశః [వణ లక్ష్మణా-వ జాయుధముచేత కలిగిన గాయముల 

మచ్చలు గలవాంయను,_ పాంజలినా - దోయలించినవాడును, వినీతేన- వినయముతో 

గూడినవాడును గగు, గరుత్మతా-గరుత్మంతునిచేత, ఉపస్థితం- సేవింపబడుచున్న 

(తం-ఆవిష్ణువును దదృశుః చూచిరి). గరుత్మంతు(డు, సహజముగా సర్పవై రియె 

యున్నను వి కల్పమైయున్న శేషనితో మాత్రము వైరమును విడిచి భగివత్సన్ని 
ధిలో వాహన యుండె నను భామును “ముక్త శీషవిరోధేని ఆను సమాస 
పదము తెలు ను. అమృతమును దెస్పనప్పుడిం దునితో జరిగిన యుద్ధమునందలి 

వజాయుధపు దెబ రెచే నేర డిన (వణముల మచ ఎలీనాటికిని గనపడుచుండుటను 

ోకృ్సలిళ్ల | వణలక్మణా” అనునది తెలుపును. “వినీకేని అనుపద మొక పూర్వ 

గాథను తెలియంజేయును; ఇం[దసారథియగు మాతలికి గరుడకేశొ ఆను పుత్రిక 

గలదు, ఆమె భర్త ఒక సర్పగాజు. గరుత్మంతుడా సర్పమును దినకుంతునట్టు 

మాతలి (శ్రీమహావిష్ణువును వరమువేడి అభయమును సంవాదించెను. తన శతువు 
నకు వరము నిచ్చుటవలన కోపించి, విష్ణువుతో నేను నిన్ను మోయుచున్నాను 

గనక నీకంటే నేనే బఎవంతు(చను. నీవెట్టా సర్పముప రక్షింపగలవో చూచెదనని 

గర్యోక్తులు పలికెను. ఆ మాటలువిన్న విష్ణువు నవ్వుచు తన యెడమచేతి చూపుడు 

(వేలితో గరుడుని వీపుపై నొక్కెను గరుడు డాభారమును మోయలేక అణగి 
విలవిం లాడుచు గర్వభంగముసు పొంది, శరణువేడి, నాటినుండి వినీతుండయ్యెను. 

ఆట్టివా (డగు గరుడుని చేత ఉపాసింపబడుచున్న విష్ణువును దేవతలు చూచి రని 

భావము. 'వినీతి శబ్దమునకు వంచబడిన ఆనియు నర్థము. 

క్. "యోగ ని దాంత విశదైః పావ్ననె రవలోకనై_ ః 

భృగ్వాదీ ననుగ్భవ్లాంతం నాఖశాయనికా నృషీన్ . 14 

వ్యాఖ్య ౩; యోగ నిద్రాంత విశదై 8=--యోగ ని దాంత-చి త్రము యొక్క 

ఏకాగతారూపమైన యోగమనెడు నిదయొక్క అవసానమునందు, విళదై ౩- 
[(పసన్నములై నవియు, పొవనై. 8- ఎదటివారిని పవి తము చేయునవియు నగు, 

అవలోకనై ౩-చూపులచేత, సౌఖళాయనికాన్ -సుఖముగా నిదించితిరా? యని 

అడుగుచున్న, భృగ్యాదీన్ -భృగువు మొదలగు, బుషీన్ -మునులను, అను 

గృహ్హంతఠల- అను గహించుచున్న, (తం-ఆ విష్ణువును, దదృశుః-చూచిరి). యోగ 

నిదా పరిసమాప్తి యందు _పసన్నములై న చూపులతో భృగ్యాదులై న దేవర్షులను 
అను గహించు విమ్ణవును దేవతలు చూచిరని భావము. “సుఖ శయనం పృచ ఛంటీతి 



& రఘువంశము 

సౌఖశాయఏకాః” దీని ఏకవచనము “సౌఖ కామినికఃకొ అగును. అనగా సుఖ 
ముగా శయనించితిరా? ఆనియడుగువాడు. ఆట్టే “సొస్నాతిక” అనియు 
నగును, చక్కగా స్నానము చేసితివా*? యని ఆడుగువాడు లి చేనియర్థము. 

ఈ రెంతు శబ్దములును “పృచ్చతౌ సుస్నాతా దిభ్యః” అను వార్తికము వలన 

సిద్దించుచున్నవి. 

శ్లో, (ప్రణిపత్య నురా _న్హన్కె శమయి తే సురద్విషామ్ 

అశై వం తుష్టువు స్తుత్యు మవాజ్బనస గోచకమ్. 15 

వాఖ్య : అఆథ-దర్శనానంతరము, సురాః -దేవఆచు, సురద్వివాం-రాషసు 

లకు, శమయి_తే-వినాశకుడగు, తమ్మై-'ఆవిష్టువునకు, ' పణిపత్య-నమస్కరించి, 
స్తుత్యం-స్తో తమున కర్షుండుప, అవాజ్మ నస గోచరం-వాక్కులకుసు మనస్సు 

నకునా గోచరుండుకాని, (తం-ఆవిష్టువుకు) ఎవం- ఈ కింది .ధము 

తుష్టువుః-స్తోతము చేసిరి. దీర్శనానంతరము' దేవత ల: దరుశు సాష్టాంగ అ 
స్కారములుచేసి అనంత కళ్యాణ గుణములు గల విష్ణువుకు స్తుతించుట కారంభించి 

రని భావము ఇందలి “సురద్విషాం శమయి తే” ఆనువిశే :ణము సాథి పాయము. 

దేవతలు వచ్చినది రావణాది సురద్వేషులను చంపుకుని కోరుటకే కదా? ' 'ఆవాజ్మనస 
గోచరం” అను విశేషణము లోని రహస్య మేమనగా, కాళిదాసు, తన వాకు _లతో 

"eg విష్ణువును ఇంతవరకు వర్షి ౨ చినాడు. ఇప్పుడు వాక్కులకు" మన 

స్సునకును అందని విష్ణు త త్ర్యముకు "దేవతలచేత పలివించుటకు బూనుకొనా తు. 

ఇది ఆయ" [సోడతనము, 

శో, నమో విశ్వనృజే పూర్వం విశ్వం తదను బిభతే 

అథ విశ్వస్య సంవా త్త) తుభ్యం |శ్రేథా స్థితాత్మనే. 16. 

వ్యాఖ్య : పూర్వం- మొదట, విశ్వసృజే-: పపంచముసు మా వను 

తదను-దాని తరువాత, పశ్యం-విశ్యముకు, బి _భకే- భరించువాండవును, ఆధ- 

ఆపిమ్మట, విశ్వస్య-విశ పమునకు, సంహ శ్రేరి-సెంవాోరకుడవురు, (ఏవం-ఇట్టు) 

[తేభా-మూడు విధములుగా, స్థితాత్మనే- ఉన్న 'స్వరూపముగల, రుభ్యర-నీ కొరకు 

(నీకు) నమః-నమస్కారము. సృష్టి స్థితి లయ కారకులయి” 'బహ్మ విష్ణు శివా 

త్మకుండవగు నీకు నమస్కా ర మని "భావము 



టం రసాంతరా శ్వకరసం యథా రవ్యం పయో౭శ్ను జే 

'దేశేడేశే గుణేప్వేవ మవస్థా _స్త్వ మవి|క్రియః. ఎక 

వాఖ్య ;- ఏకరసం-ఒకేమమర రసముగల, దివ్యంపయః-_ ఎకాశమును=డి 

పుట్టినదగు జలము, దేనేదేశే-ఉప్పుసుట్టిచోటు మొదలయిన | పదేశములందు, 

రసహెంతరాణి-లవజరనము మొదలగు ఇతర రసములప, యథా-ఏవిధముగా, 

అవ్నలే-పొందునో, ఏవం-అ ధే, అవి కియః-నిర్వికాప,తవై !-, ర్యం-నీవు, 

గుణేమ-సత్యాది గుణములందు, అవస్థాః- బహ్మోది రూపభేదములను, 

అశ్నషే- పొ ందుదువు. ఒకే మధురరసము గల జలము తాను 

పకుచోటు విశేషము వలన లవణత్వాదులను పొందునట్లు ఏ రూప“ను లేని నీవు, 

సత్త్యరజ స్తమో గుణముల సంబంధమువల ; “విష్పువగాను, (బహ్మగాను, 

శంక 'రుండుగాను మారి ఆయా కార్యములు చేయచున్నావని భావము. కారణ 

జలమునకు " 'శీతస్పర్శవత్యఆపః ౭ అను లక్షణము వలన చల్లదనము మ్మాతమే 

కాని మాధురుముగూడ స్యతస్విద్దము కాదు. కనక “దివ్యంో అను ఎశేషణము 

వేసి మా మాధుర్యగుణ వరమున జలు నకు ఎక్షణముసుగా జెప్పుట, సరి 

కారుడయి": భగవంతు(తు సదా మధురానుభూతినిచ్చు “రసోవై సః” అను [శతి 

గోచరుండని తెలుపుటకే యని [గహింపవలెసు, 

శి _ అమేయో మీతలోళ స్త మనర్జి (పార్గనావహాః 

అజితో జిష్లు రత్యంత 'మవ్యక్షో "వ్య కో ఊం. 10 
3s 

వ్యాఖ్య : త్వం-నీవు, ఆమేయః-కొలుచుటకు వీలులేఎ) వాండవు, ఇంత 

వా(డవని బితరులచే జెప్పబ శటకు సాధ్యము కానివాడవు, మితలోకః- లోక 

మింతది యసి సీవు చెప. ఎగంవాడవు, అనర్థి (న- - ఆర్టీ) కోరికలేసివాడవు, ' _పార్థ 

నావహః-ఇతరుల కోరికలను దీర్ప(గలవా(డవు, లజీతః Ales జయింపబడనీ 

వాడవు, జిష్ణుః- ఎవని నైనను జయించు స్వభావము గలవాడవు, ఆత్యంతం, 

ఆవ; క్తః- ఇం| దియములకు ఏ గోచరింపని మ్కి గాలి సూక్య్మరూపుడవు, వ్య క్రకారణం - 

కనపడుళున్న యౌ సూల! పపంచమునకు కారణభూతుండవు, నీవు, ఆచింత్యావ్య క్త 

స్వరూపుండవై న మహానుభావుడ వని యర్థము. 

శ్లో. హృదయస్థ మనాసన్న మకామం త్వాం తపస్వినమ్ 
౧ ఢా 

దయాలు మనఘస్పృ్షం పురాణ మజరం విదుః 19 



[0 రఘువంళము 

వాక్టిఖ్య : హేదేవ!-ఓ మహనసీయుడా! త్వాం-నిన్ను, హృద యస్థం- 

హృత్క మలము ఎందున్నవాడవై నను, అనాసన్న ౦- ఆగమ్యరూపుడ వగుటచేత 

దూరస్థు(డవు గాను, ఆకానుం-పరిపూర్ణకాము(డ వగుటచేత కోరికలు లేనివాడ వే 

యున్నను, తపస్వినం-ఒకానొక ఫలా పేక్షచేత ఊఉ త్తమతపస్సు చేయువాడవుగను, 
దయాల.ం-దయగంవాడవయు=. సప, అనఘస- షృమం- దుఃఖముచే స్ప ధింపజడని 

వాడవుగను, పురాణం-చికంతనుడవై నము, ఆజరం-ముదుసలితనము  లేనివానిని 

గను, ఏదు!- -త త్యజ్ఞులెం వౌ రెపగుదురు. వ హృదయము నందుండియు దూరస్థుండుగా 

నుండుట ఇత్యాదులు పరస్పర & విరుద్దములు కొని [బహ్మత తత్త్వము నెజింగీనవారికి 

ఆవైరుధంము తొలగును కనుక మల్చినాథుండు తఐచినట్టు ఇడి ఏరోభాభాస అలం 

కారమె. ఇచ్చటి “అనఘ” శబ్దములోని “అఘ” శబ్దమునకు “అఘందురిత 

దుఃఖయో॥8” ఆను విశ్యనిఘంటువు వలన దుఃఖము అని యర్థము. దయాళువు 

దుఖముగ-వాడత గగన మహాభారతము చెప్పును న్నది 

ణు 
(న్న శా. సర్వజ్ఞ ప్ర మవిజ్ఞాతః సర్వయోని _స్త్వ మాత్మభూః 

వర్య| పము రనీళశ _న్వ్వ మేక షం నర్వరూవభాక్ 50 

వ్యాఖ] : హేదేవ.ఓ భగవానుడా! త్యం-నీవు, సర్వజ్ఞ 8- _అనంత వశము 

నందలి | పత్యఃణువును ఎథతే(గినవాడవు, అవిజ్ఞాతః- కాని యేయజ్ఞానిచేతను ఎరు(గ 

బడి*వాడవు కావు, త్వం-స్వు, సర్యయోనిః-సక విశ్వమును పుట్టుటకు కారణ 

మెనవాడవు, ఆత్మభూః-కాని నీవు సీయంతట నీవే పుట్టేనవాడవు, త్యం-నీవు, 

సర _పభుః-ఆందరికిని ఆధిపతిఎ, అనిశ్లః- కాని, సీకెవ్యడును (పభువులేడు. 

త ౦- _సీవు, ఏక 8-ఒక__డవే, సర్యరూపభాక్ -కాని, సర్వచేతనాచేతన స్యరూపు( 

డ యున్నావు. అనాదినిధనమైన పర బహ్మము, జ్ఞానస్యరూపమై, స్యయం 

భు , ఏకమై, యున్నను మాయా! పభావమువలన సోపాధికమై సర్వ (పపంచ 

ముక తానే అయివున దేని భావము, 

శశ సప్త నామోపగీతం త్వాం సప్తార్లవ జలేశయమ్ 

సప్తార్చి ర్భుఖ మాచఖు్యుః స_ప్పలోనకై క సంశ్రయమ్ 91 

వ్యాఖ్య : త్యాం-నిన్ను, స ప్రసామోపగీతం.--స ప్రసామ.-ఏడు విధములై న 

సామలచేత, ఉపగీతం-గా నముచేయబడుచున్న వానిని గాను , సప్తార్ధవజలేశయల--- 

సప్పార్త రవ-ఏకుసము _చముఎయొక _, జలేశయ:ం-సీటిపై5 శయనిందు వానినిగాను, 



దశమ నర్గము [lt 

సహార్చిర్ముఖం- ఏజువిధభములగు జ్యాలలుగల అగ్నియే లఖముగా గలవానిని గాము, 

సప్త లోకెక సం శ్రయంస ప లోక -ఏడులోకములకును, ఏకసం శయం-ఒకే 

ఆశయమైన వానినిగాను, ఆచభఖ్యుః-త త్త్వవిదులు చెప్పిరి. స పసామము లనగా 

ఏడు సామవేద భాగములు. అవి, గాయత, రథంతర, వామదేవ్య, బృహత్సామ, 

వైరూప వైరాజ, శక్యరీ సామలు. ఇవికాక పెక్కుసామలు గలవు సస్తసాగ 
రములు : లవణ, ఇయు, సురా, సర్పిస్, దవ, క్షీర, జలసాగరములు. సప్తార్చి 

యనగా ఏడు జ్వాలలు (జిహ్వలు) గల అగ్ని. ఆ జిహ్వలు, కరాళి, భూమి”, 

శ్వేత, లోహిత, నిలలోహిత, సువర్ణ, పద్మరాగ అనునవి. స పలోకిములు 

భూలోకము, భువర్తోకము, సువర్లోకము, మహరోకము, జనలోకము, తపోలోకము, 

సత్యలోక మా. సౌమగానరోలుడవై , సహ్తార్దవ జలమున శయగించువాడవై , సప్త 

జిహ్వ యగు అగ్నిద్యారా యజ్ఞ హవిస్సును స్వీకరించుదు, సప్రలోకాశయుండ 

వె యున్న నిన్ను ధ్యానించచున్నా మని భావము. 

శో. చతుర్వర్లపలం జ్ఞానం కాలావసా శృతుర్ము”గా? 
౧9 గః వ్ సి ౬ 

౧ టో గ్ మ్ ఖీ న్ యు 65 బబ చతుర్వర్ణమయో లోక _స్త్వత్తః స్వం చతుర్యుఖాత్. 2 

వ్యాఖ్య : చతుర్వర్గ ఫఎం-నాలుగు పుకముషార్హములు ఫంము గాగం, జ్ఞానం- 

జ్ఞానమున్ను, చరుర్యుగాః-నాలుగు యు" ములుగల, కాలావస్థాః-కాలపరిణాసుము 

లును, చతుర్యర్ణమయః -నాలుగు వర్ణగిలుగానున్న, లోకః-ఆము, సర్వం-ఈ 

(పపంచమంతయు, చతుర్ముఖాత్ -నాలుగు ముఖములు గలవా(డవైన, త్వత్తః- 

సీ వలననే (| బహ్మవల్ణనే పుట్టనది, రజోగుణ (పధానుండవై _బహ్మగా అవత 

రించిన సీవల్ణ నేయీ సృ అంతయు జలిగినడి ఎని భావము, చతుర్వర్గ ముఆనగా, 

ధర్మ, అర్థ, కామ, మో ముంన(బడు పురుషుర్థములు. చతుర్యుగములు కృత, 

కేతా, ద్వాపర, కలియుగములు, చతుర్వర్ణములు ; వాహ్మణ, క్షతియ, వె శ, 

శూద వర్షములు, 

ఖో, అభాన్థస నిగ్భహీ తేన మనసా వాద యా శయమ్ 

జోస్టతిర్మ్హయం విచిన్వంతి యోగిన స్త్వాం విముక్త్రయ్ 2వి 

వ్యాఖ్య : అభ్యాస నిగ హీతేన..---అభ్యాస-యమ నియమాది యోగాంగ 

యుల అభ్యాసముచేత, సిగృహీ న-నిలకడగా నుంచబడిన, మనసా-మనస్సుతో, 

యోగినః-యోగాభ్యాస _ సిద్దలైన ముషలు), హృదయ్మాశయం-హృదయము 



12 రభఘు వంశము 

సందున్న, జ్యోతిర్మయం -జ్యోతిస్సరూపుడవై న త్వాం- విన్ను, విము క్తయే- 

మాక్షముకొరకై , విచిన్వంతి-అన్వేషింతును. హృదయ 'కపులమునందు జ్యోతిగా 
(ప్రకాశింప నిన్ను యోగులు మోక్షసిస్టకై వెదకుదు రని భావు. హృద్గతమై, 

పర _బహ్మ రూపమై యున్న వెలుగు చూగాభ్యాస'సుచేతనే దర్శింప వీలగునన్నది 
సారాంశను. 

వాక్ ఆ ఇ అశ అ" = కన్న ౧ అభ ఖో, అజన్య గృవ్హాతో జగన నిరివాన్య హతద్విషః 

స్వపతో జాగరూకస్యర యాధార్థ్యం వేద క _స్తవ. 24 

వ్యాఖ్య : ఆజస్య-జన్మించని వా/(డవై నను, జన్మ-మత్సాద్యవతార రూప 

న జన్మ", గృష్ణాతః-స్వీకరించు చున్నట్టియును. నిరీవస్య-చేష్టా రహితుండ 
నను, హతదింషః-చంపబడి" శ తువులు గలవాడవు, జాగరూక స-సర్వ్య 

శివై నిత పబన్దుడ వైనను, స్వపతః-యోగని దను ఆనుఖభవించు పట్టినాడ 

వగు, తవ-నీ యొక్క, యాథాక్థ్యం- +జస్యరూపమును, కః, మవేద-ఎవడెరుగును? 

ఆయా సమయములందు కోకక కాణార్థ దై చరుద్ద్ వరన"లు (పదర్శింపగల సీ 

సత్య స్వరూపము నెరుం/గగలవాడు లేడని భావము. 

3 బ్య gy క్స్” ల క కా భోక్తుం చరితుం దుళ్చరం తపః 

పర్శాప్తో౬సి ప్రజాః పాడుం జి దాసీ న్యేన వర్తితుమ్. 25 

వాఖ్య : శబ్దాదీకా, విషయాక౯-శబ్ద స్పర్శ రూప రస గంధాత్మకము 
లైన ముంది యార్థముఎను, భోక్తుం- యా యవకారసము లందరుభవించుటకును, 
దుళ్చరం-ఇతరులు చేయుటకు సాథ్గపడని, తపః-తపస్సును, చరితుం-కొన్ని 
యవతారములందు చేయుటకును, (ప్రజాః, వాతుం-దై తృమర్దనముచేత (పజలను 
రక్షించుటకును, జాదాసీన్యేన-తటస్థ భావముతో, వ ర్రికుం-ఉఊండుటకును, 
పర్యా ప్రః-సమర్థుడవు, అసి-ఆగుమన్నావు, పరస్పర - విరుద్ధములైన భోగ 
తపస్సులను, పారినౌదాసిన్యములను, ఆచరింపగల సమర్థుండు నీవు తప్ప మరి 
యొకడు లేడని భావము. 

ఖో హుథా పాల్గగమై ర్చిన్నా: పంథానః సిద్ద హే బహు నిగ ర్చి ఇష) పంథానః సిద్ధి తవ 

త్వమయ్యువ నివతం తోకిఘా జాహ్నవీయా ఇవా 26 ప్రమ తం తోసి షై ఇవార్హ వే. 26 
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వ్యాఖ్య : ఆగమైః-| తయీ సాంఖ్య యోగాడి డర్శనమలవేత, బహుధా- 

అనేక విధములుగా, భిన్నాః, ఆపి-వేరుచేరుగా న్నను, సిద్ధి హేతవః - పురుషార్థము 

ఫలించుటకు సాధనములై న, పంథానః-దర్శన మార్గములు, " జాహ్నవీయాః- గంగా 

సంబంధములై న, ఓఘాః-| పవాహములు (థిన షగమనములతో పుణుఫల | పా పకి 

కారణములై న గంగానది =) అర్ల వే, ఇవ-సము దము"'=దు వలె, తలా 

ఎవ. సీయం దే, నిపతంతి-చే చేరుచుస్నవి అన్ని విద: లైన ఆస్తిక దర్శన": యి 

చూపు మార్గ ములు నిన్నే చేరును, సీకే సర్వగమ్ముం వని ని భావము 

శ్లో. త్వ యార్ధవేశిత చిత్తానాం త్వత్సమర్చిత కర్మిణామ్ 

గతి _స్ట్వం వీతరాగాశాం అభూయ స్ఫన్నివ్య త్త చీ, 27 

వారణ : త్యయి- న యందు, ఇవేశితచిత్తావాం- బుపబడి న మనస్సు గల 

వారును, త్వతృమర్శిత కర్మణాం-త్యత్ -సీ కొరకే, సమర్చిత- =ర్పింపబదిన, 
కర్మణాం-కర్మవలము గలవారు నగు, హన ౩ సారఏర కులకు, 

అఆభూ నఃసన్నివృ త్తయే -తిరిగి సంసారమునకు రాకుండుటకు | మోక్షము కొకు) 

త్యం- నీవే, గతిః-సాధనము. “తమేవ వీదితాం ౭తివృుత్యుమేతి,” నాన్యః పంథా 
విద్యతే = యనాయ” ఇత్యాది | శుతివాక్యముల పలనను , “మన్మనా భవ మద్భకో 
మధాాజీ మాం నమస్సు_రు, మహామవై వెష్యసి సి నంళేయ! | వతిజానే పయో సీ EE 

అను గీతా వాక్యము వలనను విష్ణువు నందర్చింపబకన చిత్తము, కర్మఫలము 

గల విరక్తులకు పువర్దన్మలేని "మోక పదవి నిచ్చు మహనీయుడవు “సేవే రుని 

దేవతలు స్తుతించిరి. 

శ్లో. (పత్యకో ౬.ప్యప రిచ్చేద్యో మహాస్థది ర్మహిమా తవ 

ఆ_ప్తవా గనుమానాబ్యాం సాధ్యం క్వాం [పతి కా కథా 26 

2 (పత్యక్షః. అపి.' వత్యక్షపమాణ" 2 చేత "లిసికొనుటకు 

పీలై క్ష స మహ్యోదిః- -భూమి, ఆకాశవు మొదలయిన, తవ, మహిమా-నీ 

యొక్క గొప్పదనశ న్స ఆపరిచ్చె దః - ఆపరిచ్చిన్న మైన ది (ఇంతది అగి నిరూపించు 

టతు వీలుపడనిదై యున్నది? ఆ ప్తవాగనునూ నాభా-౦ఆ ప్రవాక్ - వేదరూప 
మెన శ | పమాణముచేతను, ఆరుమానాభ్యాం- ఆ నాన పమా౭ముచేశశు, 

సాధ్యం- తెలిసికోదగిన (ఉన్నాడని చెప్పళగి') త్వాం, [పతి-నిన్ను గురించి, కా, 
కథా-ఏమి చెప్పవలసి యున్నది? త్వకృకురాదులగు నిం[దియములకు | పత్యక్ష 
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ముబుగా : పన్న భూ జల 'వాయ్యాది రూపమున "పన్న నీ మహిను, నీ వి సృతి, 

ఇంత డీ ఉన్నది" అని కొలుచుటకు రెదా చెప్పుఓకు లుగా గా నున్నప్ప కు, 
“యతోవా ఇమాని భూతాని జాయంతే” (ఏ పరమాత్మవలన ఈ భూ తములిస్ని యు 

పుట్టుచున్నవో। అనవేడరూప, ఆ పవాక్యమైన, శబ్ద _పమాణ". చేతను, “కితా.: 

దికేం సక రకం కొర _డ్యాత్ ఘటవత్ ” పృథి వాదులు సక రకములు, 

ఘటమువలె కారఃములుగనుక as నిర్మింపబడి”వి) ఆః అనుమాన ఏమా 
ణము చేతను, తెలిసికోడగిన సాడవగు నివు ఆపరిచ్చి న్నుండవు, ఇంతవా(డవని 

చెప్పుటకు వీలుపడనివాడ వనటలో గాశ్శ్చర?ః మేమున్న డి? ఆని భావము. వస్తు 

జ్ఞానము కలయగుటకు లన న 'పబూణ్ “లు, అరు: “ప తర్ణక్షము, అను 

మానము, ఉపమానము, శ బ్దము, ఆర్భాప త్తి, ఆ'పపలలబ్ది'' అనునవి ఇచ్చట 

ఆర్థాప త్తి పమాణముచేత నేర్చడిన ఆర్థాప త్తి ఆలంకార ము ఒక ఎవయమును 

చెప్పేనప్పు కు దానికి సంబ:దించిన రెండవ విషయము, దానియంతట ఆదే తలి-యు 

టకు, ఆర్థాపత్తి ఆని పేరు. దీనికి “దంకా పూపికా న్యాయ” మనియు పేరు 

అనగా గారెలు (గుచ్చిన కరస ఎలుకలెత్తుకపో నవి ఆని చెప్పి నప్పుడు, 

ఎలుకలు గారెలు తిన్న షి ఆప చెప్ప నకర లేదు “దా; ఆపే (నకృతమున భగ 

వంతునిచే స సృజింపలుడిన. 3 వచా భగవంతు. యందు ఆరోపింపబకిన మహా" aia 

అపరిళ్చిన్నములై యున్నప్ప కు, తత్కారణ '. జర బవ ఆపరిబ్బి" 

అని చెప్పనక్కరలేదు ఆం తాతా ఎర్యాము, ఇ చోట రప్పలు “కా కభా, స మ 

అను పదము లుపయోగి౨చి ఉర్థాప త్తి అంంకా ము“. సాదింకుకు 

శ్లో. కేవలం గృరణే నైవ పునాసి పురుషం యతః 

అనేన వృ తృయ శేషా నివేదిత పలా _స్త్రయి. 29 

వ్యాఖ? : స్మరణిన-నెన్ను సరింవు! ఏచేతశే, కేవ-ం-సపూక్ణముగా, 

పురుషం-వానవుని, పునాసి, యతః-పవ తుకగా గా జేం దుచున్నా వంటే, అనే”, 

ఎవ- ఈ స్మరణముచేతనే, త్వ:ు-నీ విషయమున  శేషాః-షిగిలిన (తక్కిన), 

వృ తయః - దర్శన స్పర 7 సున న న. నివేదిత వ 7౩- తెలుపబడిన 

ఫఎములు గలవీయె యు: నీస స్మరణముచే చేతనే సంపూర్ణముగా మానవ్వ్తండు 

పఎ తు డగుచున , పు యు దర్శశాను. భూము ఇంతది అని నిశ్చ 

యప జాలము. ఇప్పుడు మాకు Es 'దర్శ' “ఫలము అనంతమై యుండుననీ 

దేవత" పలికిరి, “కేవ౭శృత్న ఏ ఎకళ్చ్ళు ఆఏ శాశ్య పత నిఘంటువు కాగా 

ఇక్కడ కేవల శబ్బమువకు కృత ము స ము ఆని యర్థము చెప్ప(బడినని, 
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శ్లో. ఉదధథే రివ రళ్నాని కేజాంసీవ వివగ్యతః 
స్తుతిభో్య వ్యరిరిచ్ళంతే దూరాణి చరిళాని శే, వీ 

వ్యాఖ్య : ఉదధెః-సమ్ముదముయొక్క_, రత్నాని, ఇవ-రత్నములు వలెపు, 
వివస్వత :-సూర్యు నియొక్క_, తేవాంసి, ఇవ-కిరణము ఎ) వలెకు, దూరాణి-దూరము 

న (ఆవాజ్మనస గోచరములైన), తే, చరికాని - న్నీపవ ర్తనములు, స్తుతిభం:- 
“౦ తము౨కంటే, వంతిరిచ్యంతే- మిక్కిలి యెక్కువగా నున్నవి. నీ నడవకులకు 
శేషముగా స్తుతించుటకు ( పేర్కొనుటకు) సాధ్యను కాదని భావము. సు దము 

నందలి రత్స ములకు, సూర్యుని కిరణముల లెక్కించుటకు వీలుగా నట్టు నీఆన త 
కళశాాణ గుణములు లెక్కకు మీక్కుటముగా నున్నవి వాత్స్పరక =. 

శో అనవా ప్త నువా_వ్ర్వవ్య- న తే కించన విద్యే 

లో కాను|గవా పవె కో హేతు న్న జన్మక ర్మణో: లి] 

వ్యాఖ్య : అనవా ప్పం-పొందబడనిడియు, వా ప్రవ్యం-పొందవలక “దియు, 

తే_నీకు, కించన-పదియు, న, విద్యతే-లేగు లోకా హః-| పజల ౪ ందలిదయ, 

ఏక ఏవ-ఒక్కటియే, తే-నీయొక్క, జన్మకర్మణోః- జన్మ  త్తుటకును, కయాకర్మ 

లను చేయుటకును, హేతుః-కారణ.”౨. ఇంతవఃకు దేవతలు విష్ణువును స్తుతించి, 

ఇప్పడు తమకు కావలసియున్న ఆయన ఆవతార వస కిని దెచ్చి పలుకుచున్నారు. 

మహానుభావా! నీవు పొందని కోరిక లేదు, పొందవలసినదియు శిదు, వు నిత్య 
పరిపూర్ణకాముడవు. మరి యవతారము లెత్తి ఆయాపకఐ నేల చే యుదున్నావనగా 

అది పరమకారుణికు;డ వై న నీకు గల లోకాన్ముగహమే. లోకాన్యగహము రప్ప 

నీకు స్వార్థము లేదు అని భావము. 

శ్లో, మహిమాగం య దుత్కీ ర్య తవ సం హాయే వచః 

(శమేణ త దశక్వా వాన గుణానా సుయ త్త-గూ., ఫ్ర్వి 

వ్యాఖ్య : తవ-నీయె క్క, మహిమానం - ఆధక్యముము, ఉత్స ర్య-ఉప 

వర్షించి, వచః-మావాక్కు, సంహియతే, ఇతి,యత్ - ఆపివేయబశ.చున్నదన.ట 

యేదికలదో, తత్ _- అది అట్టుచేయట), (శమేణ-ఇకమీవ పంుకుళ' క్రి వాక్కునకు 

లేకపోవుట, అశక్యా, దా-మాకు నీ సర్వగుణముల'ప దెఓ సికొనదగు శ కిలీక 

పోవుటగాని కారణము, గుణానాం-నీగుణములయొక శ్ర, ఇయ త్రయా-ఇసన్నిఅన 
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చెప్పదగిన పరిమాణము చేత మాతము న - కాదు. “యతో వాచో నివ ర్రంతే 
ఆ హష్య మనసా సహ” (మనస్సును. దానిని వివరించ వాక్తూను, అద్వితీయ 

పర_బహ్మయ జేకుటకుపు, ఆమను. గురించి చెప్పుటకును, 'పయత్నించి, ఆది 

చేతగాక, వెకుకకు మరలు పన్నవి) అను శుతి _పకార మ, అనంతకళాణ గుడ్ 

పేతుండవైన నీగుజ సుల వరిం ఏటకు "మావాక్కు.లుగాని మాసామర్థ్యముగాని 

చాలవు. "క్ర ఎక్ ఈ మా, స్తుతిచేత పస్బుడవై మా! సన్నము నాలికింపు 

మని దేవతలు విష్ణువుకు సుముఖు" జేసికె నుచు స్తోతమునా పిరని భావము. 

శ్లో. ఇతి పసాదయామాను స్తే సురా స్ప మధోతుజం 

భూతార్గవ్యావా_తి సాహి న సుతి: పరమేప్పిన.  కిలి 

వాఖ్య: ఇతీ-ఇట్టుపలికి, తేసురా: _ఆదేవతలు, తం, ఆధోక్షజ = -ఆవిమ్పువు":, 
' పసాదయామూను:- 'పసన్నువిగా జేసిరి. హి-ఎందవం". పరమేష్టినః- సర్వో 
త వ్షపదమునందున్న “భగవంతునికి, సా_ ౨వెవతఎవా* మ్ భూతార్థ "వ్యాహృతి: లై 

సక్యవెషయమును చెప్పుటయేకాని, స్తుతిః -లేనిది కల్పించి పగడ. ట్క న-కాదో, 

గొప్పవారు, తమయందు లేనెగుణ *:.ల  నారోపించిచేయు పొగడ్తలకు సంతో ఏింపు 

కనుక దేవతలు తశయందున్న గుణములశే పలికినందున వెష్టువేవుడు పస 

Se భావము EE చమ్షురాకీందియ- సులు, వాటివలన 

' పుట్టినది, త. _దియ గోచరము ' పరంక్షాది శానము. “అధోభూకఐ 
ఫ్ 'యస్మి౯ సః జఅధోక్షజ=” ఎవ్వరిని కనుగౌకుటకు "పత శాదికమగు 
ఇం దియజ్ఞానము క. ఆతకు అధోకజుడు అనివు క్పత్తి (ఇం దియజ్ఞా- 

మతళేసికంచె కి-దముండునలి యము) పవమేష్టి పరమే కనే తిష్టతీతి పకమే్టి 
అవు త్త తమ సారమునం ఉంకువాడు. ఇది అలుకృమాసము. 'ఉణాదిసూ త సు చేత 

సిద్ధించిన ఇన్నంత శబ్లము. ; 

A 
ఆ 

శో తనె కుశలసంపళశ్న వ-ంజిన (పీత మే సురా 

యె మ|పళయోో్య్టలా దాచఖు" క్నబుతోదిగే.క4 

వ్యాఖక్టి : సురాః-దేవతలు, - కుశలనం పళ్న వంజిత| పీతియే - కుశల 

సం పక్ష - కుకంమేకదా! ఆ పళ్నించుటచేత, వంజిత-సూచనచేయబడిన, 

.పీతయే-! | సేమభావముగల, త స్మై- ఆవిమ్లవునకు, అ! పళయోద్వేలాత్- (ఆ[ప 



దశమ సర్గ ము క్షే" 

శయ -(- ఉద్వే లాత్స్ _ పళయ కాఎము కాకపోయి” ఎప్పటికిని పొంగులు వారుచున్న 

నై బుతోదధెః-నై బుత-రాక్షసు(శకబడు, ఊదధేః- సము దమువల'; (గలుగుచున్న ) 

భయం-భయనుకు గరించి, ఆచఖ్యుః - చెప్పిరి ఇచ్చట ' “సం, పశ్న" ఆను పదము 

న.దలి 'సం' ఆశు ఉపసర్గచేత శ్రీమహావిష్ణువు దయతో కుళంమా! ఆని యతుగుట 
చేత వ్య_క్త్షమెన | పీతీని" ఆధారముగా (వేసికొని తమ పార్థన స సఫల మగునను 

ధె ర్యమ. తో మనవిచేసుకొనిరని భావము సము దము (పళయకాలమున ఉపొ, 0 

గును. రావణుండను సము దము [పళయములేకయే ఉప్పొంగుచుండుట వలన 

తమకు కలిగిన భ యాతిరేశమును దేవతలు ెప్పుటకారంధించిరి, రావణుడు చేయు 

చున్నదుష్కార్శములన్నీ చెప్పిరి. నైెబుతు) ఉదధిగా రూపణము చేయుటచే నిది 
రూపకాలంకారము. 

n 

గ. అథ, వేలా సమాసన్న శైల రం|భానునాదినా 

స్వరేణోవాచ భగవాన్ పరిభూతార్లవధ్వనిః విగ్ 

వ్యాఖ్య : అథ-దెవతలు తమక ష్టములను విన్నవించిన పిమ్మట, వేలాస 

సన! లరం_ఛానునాదినా-వేలా - విష్ణువు శయనించియన్న సము|డముయొక్క. 

తీకమునందు, సమాసన్న- నెలకొనయున్న, శై ౮- పర్యతములయొక_,రంభ-గుహ 

లయందు, ఆసువాచినా- పతిధ్యగించుచున్చ, స్వరేణ- -కంఠ స్వరముతో, పరిభూతార్గ 

వధ్యనిః - -తిరస,రి౨పబడిన సము దఘోష గల, భగవాన్ - (శ్రీమహావిష్ణువు, ఉవాచ 

పలికె $4. లానుపరుండిన సము _దతీరము నందున్న పర్వతగుహలలో గంలీరముగా 

(పతిధ్వశించు కంఠస్వరము, సము దఘోషకంచే హెచ్చు గ సాయితో నుండునట్టు 

భగవంతుడు దేవతలతో భాషించెననిభావము దేవతలు, రాక్షసుని సము దముతో 

హోల్సి చెప్పిరి గనుక, |పస్తుత సము్యద ఘోషను ఆణచివినిపించుచున్న ని వుకంఠ 

స్వరము, రావణాహంార హూ._కాంముల నణచు నశుధై ర ము దేవతలకు లిగించిన 

దన వ్యంగ్యాగ్థము ఇచ్చటి భగవచ్చబ్దము సాధి! పాయము అనగా," “ఉత్పత్తి, ంచ 

వివాశంచ భూతానామాగతిం గతిమ్ వేత్తి విద్యా మ విద్యాంచ స స వారో భగవాన్ 

ఇతి" "సర్వ పాణుల ఉత్పత్తి వినాళ కారణముల ఎ,ఆవి యెచ్చటిన వండి వచ్చి యెచ్చటికి 

వెన్ళచున్నవి ఆఅనువిషయముశు విద్య అనగానే నేది? ఆవిద్యఅనగానేమి! అమవాటిని యెరి( 

గినవాళు “భగవాన్” అన(బడు'ఏ అట్ట భ గవచ్చబ్దము నుపమోగించి విష్ణువును 

చెప్పుట యెంతయో సందర్భము కకనుకూలముగా నున్నది ఇట్టు సాధి, _పాయ విశేష్య 

RV 8 
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మున్నరచన “పరికరాంకురము” ఆనుఅలంకారముగా చెప్ప(బతును. “పరిభూతార్డ 
వధ్వనిఃో అనగా (శ్రీవిష్షువుక ంఠ వ్యరము సము. దభ్యనికంచే హెచ్చుగానుండి విన 

వచ్చుచుండె ననిభావము. 

శ్లో. వురాణస్య కవే న్తన్య వర్ష స్థాన నమీరితా 

బభూవ కృతసంస్కారా చరిళా.రైవ భారతీ. 86 

వ్యాఖక్థః- పురాణస్య-మిక్కిలి పుగాతను(డై న, కచేః.కవియగు (సర్వ 

జ్ఞుండగు) తస్య-ఆవిష్టువుయొక్క, వర్దస్థానసమీరితా-వర్ణ -ఆకారాది క్షకారాంతము 
లైన అక్షరముల యొక గ్రా! స్థాన-ఉత్చ త్రిస్థానములగు కంఠ తాల్యాది స్థానముల 
యందు, సమీరితా-చక్క.గా ఉచ్చరింప(బడినదియు, క ఎతసంస్కారా-కృత-చేకూ 
రృబడిన, సంస్కారా-సాధుత్వ స్పష్టోచ్చారణాది [పయత్నములు గలదియనగు 
థావతీ-వాణి, చరితార్థా-కృతార్ధురాలు, బభూవ, ఏవ-తప్పక ఆయియుండినది 
సుమా; ధ ని, వర్ణ, పద, వాక్కములయందు చక్కని సంస్కారమును పొంది, 
విముమూ యొక్క ధీర గంఫీర కంఠమునందు సరస్యతి ధక్యురాలై నదనిభావము. 
ఇందలి “ వొకారము, వివ్దువచనముల యర్థము తెలియక పోవుట, విపరీతముగా 

నర్ధమగుట యనుదోవములులేక సుబోభముగా నుండె*ని తెలుపుచున్నది. “కవి” 
శబ్దమునకున్న మహ త్త్యమును స్పష్టపరచుట కాళిదాసు హృదయము. 

శో. బథె నదశళనజోస్థిక్సా సా విభో వదనోద్లతా 

నిర్యాత శేషా చరణాత్ గం గేవోర్ట్వపవర్తినీ. 87 

వ్యాఖ్య : విభోః-వివ్ణుమూ _రియొక్క, వద శోద్గతా- ముఖమునుండి 

బయటికివచ్చి (నోటినుండి వెలువడిన), సదళ్ల నజ్యోత్స్నా -వెన్నెలవంటి దంత 

కాంతితో కూడిన, సా-ఆభారతి, చరణాత్-పా కమునుండి, నిర్యాతశేషా-బయటికి 

వెళ్ళుచు మిగిలినదిమై, ఊర్థ్వ! పవ ర్తినీ-విష్ణళరీరోద్ద్యభాగమునుండి | వహించు 
చున్న, గంగేవ (గంగా -- ఇవ)-గంగానదివలె, ఐభౌ-[పకాశించెను, వి ముఖము 
నుండి, ఆయన దంతకాంతులతోసహ, బయటికి వచ్చిన భారతి ఒకప్సు పాదము 

నందు పుట్టి [పవహింపగామిగిలిన గంగ ఆయననోటినుండి ఊర్ల దిశగా వెడలు 

చున్నట్టు కనపడెను, విష్ణువు దంతకాంతులను జో్యోత్స్నగా చెప్పుట శరదిందు 

వికాసయగు కారదధావళ్యము ఇనుమడిందినదని తెలుపుటకే. అట్టి తెల్బని సరస్వతి 
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(వాకు) ఆయననోటినుండి వెడలుచు, ఊర్థ ్థగామిసియెక గంగయా? అనుకొను 

నట్టు [పకాశించె ననిభావము. గంగ, విష్ణుపాదమున పుట్టి ముల్టి'కములయందు 

_తిపథగ అశుపేరున (పవహించుననుట పురాణ _పసిద్ధము, ఆదిపూర్వవృ త్రము. 

అట్లు పాదముశుండి వెడలగా మిగింయున్న గంగాజలము ఈనాడు విష్ణువునోటి 

నుండి ఊర్ధ్యముగా వెడలచున్నదా యేమి! అనుభావమును ఆయనశోటినుండ్ వెడ 

లిన భారతి కలిగించుచున్నట్టు ఊహించుటచేత ఇది ఉల్పేశాలంకారము. ఉత్పేన 

యందు చెప్పిన యుపమానవస్తువు కేవలమూహారూసమే. కనుక విష్ణువు రోటినుండి 

కూడ గంగపుట్టినదని మనము; భమింపరాదు. వాక ఎవావహామును వర్ణించుటకై కవి 

భారతికి ఈయుపమానమును. దంతకాంతుం సాహచర్యముకు కల్పించెను. 

క్లో, జానే వో రక్షసా (కాంతా వనుఖావపరా[కమౌ 

అంగిశాం తమసేవోభా గుణా (పథమమధ్యమౌ. 88 

వ్యాఖ్య :- హేదేవాః-ఓదేవతలారా! వః-మీయొక్క., ఆనుభావ పరా 

క్ వౌ-మహిమయు, పుగుషకారమును, రక్షసా-రాకసుండగు రావణునిచేత, 

ఒంగి నాం- దేహధారులగు మానపులయొక్క, _పథమమభ్యమౌ-మొదటిదియు నడి 

మిదియ నగు, ఉభౌగుణౌ-స త్త్యము రజస్సు నళబడు రెండుగుణములును, తను 
శవ (తవ ను సా-- ఇవ) తమోగుణముచేతవలె, ఆకాంతౌ-ఆక మింప(బడియన్న 

వ”, జానే. ఎరుగుదును. ఇది విష్ణువు దేవతలతో నన,మాట. కఓదేవతలారా! 

ఓక గ్రారేయెన రావణు౨చేత దికా లకాదులగు మీయందరియొక శ్రాయు [పభావము, 

పురుష ప్రయత్నమును స సన్నగిల్లి పోవుట, ఆజ్ఞాన ఆంధకారాది రూపమైన తమో 

గుణముచేత | పథమ మధ్యమ గుణములగు స స త్వరజస్సుల (పభావము తగ్గినట్లు 

న్నది. ఇది నేశెరుగుదును. స త్య రజ స్రమో గుణములను వరసలో స సత్యము 

(పథమము, రజస్సు మధ్యమము ఆగను, చివరిదియగు తమస్సు మొదటి రెంటిని 

పరాభవించుట ఆధముడు ఉత్తమ మధ్యమాధికారులను తిరస్కరించినట్టున్నది. 

ఇదిమీకు ఆత్యంతబాధాకరమైన విషయ మని నేనెరు/గుదునని విష్ణువు పలికెను. 
అలంకారము : ఉపమ, 

శ్లో, విదితం తప్యమానం చ శేన మే భువన తయమ్ 

అకామో వనే నేవ సాధో రయ మనునసా. టర 
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వ్యాఖ్య: కించ-మరియును, _ఆకామోపనతేన-_కోరకయే ప్రమాదము 
చేత వచ్చిపడిన, ఏనసా-పాపముచేత, సారో 8-సజ్జనునియొక తా హృదయం, ఇవ- 
మనస్సువలె, తేన _ఆరావణునిచేత, తప్యమానం-సంతాపమును పొందింపబడుచున్న క 
భువన తయంచ-ముల్లోకము సైతము, మే, విదితం-నాకు తెలియచునే యున్నది 
(నాచేత తెలియబడుచున్నది ఆని వాక్యమున కర్థము. సాధువు పాపము చేయండు, 
కోరడు.కాని నిష్కారణముగా పాపము ఆతనిపె వచ్చిపడినప్పు డతని హృదయము 
మిక్కలి బాధపడును. ఆపై రావణుడు స్వార్ధపరుండై చేయుచున్న తపస్సును 
ఏమరుపాటున ఉపేక్షించిన యిం దాదులును లోకములును ఈనాడతనిచేత 
బాధింప(బడుచున్న విషయమును నేను చూచుచునే యున్నానని విష్టువనెను,. ఆలం 
కారము ; ఉపమ. 

శ్లో. కార్యేషు తై కశార్యత్వా దభ్యర్థో్య౭.స్మి న వజిణా 

స్వయ మేవ హి వాతో ౬ గ్నే సారథ్యం |పతిపద్యశే.40 

వ్యోఖ్య : _కించ-మరియు, ఏకకార్యత్యాత్ -ఉభయులము ఒకేపని చేయ 
వలసినవార మగుటచేత, కార్మేమ._ చేయదగిన పనులయందు, వ జిణా-ఇం| దునిచేత, 
అభ్యర్థకః - “ఈపనిచేసి పెట్టుము” అని (పార్థింపందగినవాడను, న, అస్మి-కాను, 
హి-ఆదిఆంలేకదా! వాతః-వాయువు, స్మయమెవ- తనకుతానే, ఆగ్నేః_ఆగ్నికి, 
సారభ్యం-సాహాయ్యమును, (పతిపద్యలే- పొందుచున్న ది (చేయను). కోరకయే 
వాయువు అగ్నికి సహాయముగా నుండునట్టు నేను ఇం(దునికి 'సహాయు(డనై 
యుండుటకై యత(త నను (పార్థింప నక్క_ఆలేదు. ఇద్దరికిని రావణవధరూప 
మైన కార్యము సమానమే. అని వివ్లవనెను. 

ల్లో స్వాసిధా-రా పరివ్భాతః కామం చ [కన్య తేన మే 

స్థాపితో దశమో మూర్చా లభ్యాంశ ఇవ రతసా. 41 

వ్యాఖ్య : స్వాసిధారాపరిహృతః - స్వ-తనయొక్క_ (రావణునియొక గ్రా! 
అసిధారా-ఖగ్గముయొక్క_ అంచుచేత, పరిహృతః-వదలివేయబడిన, దశమః, 
మూర్ధా-పదియవతల, కామం-పూర్తిగా, లభ్యాంశః, ఇవ-పొందదగిన భాగమో 
యనునట్టు, తేనరక్షసా-ఆ రాక్షసునిచేత, స్థాపితః-నిలుపబడి యున్నది. పూర్వం 
రావణుంతు పరమెశ ్యరుని6 దృ ప్రిపరచి వరములను పొందుటకై - ఒక్కాక గ్రాసారి 
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తనతలనొకొ_క్క_దానిని ఖండించి హోమము చేయుచుండగా పదియనతలను 

నరుకుకొన బోవునప్పుడు [(బహ్మ సాక్షాత్కరించి యతనికి కోరినవరములన్నిటిని 

యిచ్చెను. దానిని విష్ణువు, రావణుడు తొమ్మిదితలలను తన చం దహాసమను ఖడ్గ 

ముతోఛేదించుకొని, పదియవతలను విష్ణుచ కమునకు భాగముగానుంచినట్టు ఊహించి 
పలికెను. ఆయూహ సత్యముకాదు కనుక ఇది ఊఉ క్పేశాలంకారము. అనగా 

(శ్రీమహావిష్ణువు రావణాసురుని. దప్పక వధించెద ననుభావమును దేవతలకు సూచిం 
చెనని తాత్పర్యము, 

క్ (సష్టు ర్వరాతినర్లాత్తు మయా తస్య దురాత్మనః 

అత్యారూఢం రిపో సోఢం చందనేనేవ భోగినః 42 

వ్యాఖ్య: తు (కింతు) -కాని, _సమ్టుః-[బవహ్మ యొక్క. , వరాతిసర్గాత్ (వర + 

ఆతిసర్గాత్) -వరదానము వలన, మయా-నాచేత, తస్య, దురాత్మనః- ఆదురాత్ము( 

డైన, రీపోః-శ తువుయొక , అత్యారూఢం (ఆతి -|- ఆరూఢం; భావార్థక “క్ర 

(పత్యయరూపం)-మికి,లి కెక్కుట, డఅతివృద్ధి, భోగినః-సర్పముయొక్క, 
ఆత్యారూఢం- అతివృద్ధి, చం నేన, ఇవ- ్రీగంధపు చెట్టుచేత వలె, సోఢం-సహింప 

బడినది. |బహ్మ యిచ్చిన వరమువ  రానబణుడు మితిమీరీన వ ద్దిని పొంది 

అందరిపైకి నెక్కుచున్నాడు. ఆ వృ నేను, చందనవృక్షము తన తలపెకెక్కు- 

చున్న 'సర్బవృద్ధిని వలె సహించుచు ఇను. విధి (వాలుగాని, విధివరముగాని ఆను 
శ్రంఘనీయము, కనుక రావణాత్యారూఢము సహింపబడుచున్నదని విష్ణువు చెప్పెను 
రావణు(డు “విశ వస్సు" అను (బ్రహ్మకు పుతు(తు, పుల స్య బహ్మకు 

పౌతు(డు; పులస్త్యుడు _బహ్మకు కుమారుండు. 

ళో, ధాతారం తపసా [పీతం యయాశే న హి రాతనః 

దై వా త్సర్లా దవధ్యత్వం మ _ర్తే ప్య్వాస్థా పరాజ్ముఖః 48 

వ్యాఖ్య: సః, రాక్షసః -ఆరావణాసురు(తు, తపసా-తన తపసుచేత, 

(పీతం-సంతోషించియున్న , ధాతారం-| బహ్మను, మ ర్రేమ- మానవుల విషయమున 

ఆస్థాపరాజ్ముఖః (సక (శద్ధలేనివాడగుచు, దై వాత్ -దేవతాసంబంధమైన, సర్గాత్- 

సృష్టివలన, అవధ త్యం - తాను చంపబడకుండుటను, యయాచే, హి-యాచించెను 

సుమా! రావణు(డు తపస్సుచేత _బహ్మను తృప్తిపరచి, దైవజా తిలోని గరుడ, 
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గంధర్య, కిన్నర, కింపురుష, సిద్ధ, సాధ్య, విద్యాధర యశతులనబడు నెనిమిది 

తెగలలో శెవ్యడును తనను చంప జాలకుండునట్టు వరముకు కోరెను. మానవులు 

తనకు లెక్క_లోనివారు కొనందున వారినుండి ఆవధ్యత్వమును కోరలేదు కాగా 

దేవతలు, దేవే్య దుడు, దేవాధిదేపు(డైన వినవు సైతము వానిని చంపుటకు 

పీలుతెడని చెప్పెను. 

శో. సోఒహం దాశరథి ర్ఫూత్వా రణభూమే రృలికమన్ 

కరిష్యామి శరై స్తీక్షైః తచ్చిరః కమలోచ్చయమ్. 44 

వ్యాఖ్య: సోఒహం (సః -(- అహం) - ఆనేను, దాశర థి:-దళరథపు| తుండుగా 

భూత్యా-ఆయి, తీ న్లైం, శరై ౩-తీవములగు బాణములచేత, తచ్చిరః-కమలోచ యం 

(తత్ + శిరః | కమల -1- ఉచ్చయం-ఆరావణుసియొక శిరస్సులనెడి కమల 

ముల సమూహముకు, రణభూమేః:-యు భూమికి, బలిక్షమం-పూజకు తగిన 

దానినిగా, కరిష్యామి -చేయగలను (చేసెదను - ఇంత వరకు (_బహ్మవరము కారణ 

ముగా నేను రావణుని గర్యాతిరేకమును హీంచితిని. కాని ఇశ గతిరేమని 

మీరు చింతింపనక రలేదు. దశరథుండు మానవజాతిరాజు కనక నేన ఆతనికి 
తుమారు(డనై పు , రావణుని తలలను శీక్షశరములచేత _తుంచి, కమలముల 

చేతవలె ఆ తలలచే రణభూమికి పూజరేయునును. అనగా రావణుని చంపివేయు 

నును చింతింపకు(డని చెప్పెను. ఒక దేవతను పూజించు వసువులలో పుష్పములు 

ముఖ్యము. కనుక రణభూమి దేవతా పూజనమునపు రావణుని తలలు పువ్పములుగా 

(కమలములుగా) చెప్పబడినవి. 

శో. అచిరా ద్యజ్వభి రాగం కల్పితం విధివ త్పునః 

మాయావిఖి రనాలీథ మాదాస్యథ్వే నిళకాచరై ః. 45 

గః హేదేవాః-ఓదేవతలారా! యజ్యభిః- యజ్ఞము చేయువారి దేత 
(యాజ్జీకు త), విధివత్-కాస్త్ర పకారముగ కల్పితం-కల్ఫింపబడిన (మీకొజ 
కర్పింప ,, భాగం-హవిర్భాగమును, మాయానిఖిః - మాయలుచేయువారగు, 

నిశాచరై ః-రాక్షసులచేశ, అనాలీఢం - ఆస్మాదింప(బడకుంతునట్టుగా, ఆచిరాత్ - 

సల ్పకాలములోనే, ఆదాస్యధ్యే - (గహింప(గలరు. రావణుని సహాయము వలన 

రాక్షసులు దేవతలకొజకై యాగక ర్రలు కల్పించిన హవిర్భాగములను మాయలచేత 
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ఆపహరించుచుండిరి. దేవతలకు సోమపానము, హవిర్భాగములు కజవై బవు 

కాలము గడచినది. ఇక త్వరలోనే మీకు రాక్షసవాధభను తొలగించి, హవిర్భాగములు 

అందునట్లు చేయగలను అని విష్ణువు చెప్పెను. శ్రీరాముడు తన ముప్పది యెనిమి 
దవ సంవత్సరమున రావణవధ చేయుకు గనుక గతకాలము ఆనగా రావణుని 

ఆయుష్యకాలము కంటే ఇది స్వల్పము కనుక “*ఆఅచిరాత్” అని చెప్పెను. ఇక 

మీద రాక్షసులు హవిర్భాగ పులను ముచిమాడశాలరు, అనగా వారిశెల్ణ వధించెదనని 

భావము. 

శ్లో, వై మానికాః పుణ్యక్ళత _స్పరజంతు మరుతాం పథి 

పుష్ప కాలోక నంతోభం మేఘావరణ తత్పరాః 46 

వ్యాఖ్య : మరుకాం-దేతలయొక్క, పథి-మార్గమునందు (ఆకాళమార్గమున) 

వై మానికాః-విమానములపై నెక్కి తిరుగునారై , మేఘావరణతత్సరాః-రావణుని 
భయము వలన మేఘములబాటున వెళ్ళదలచుకొన్న , పుణ్యక తః - పుణ్యాత్ములగు 

వారు, పుష్పకాలోక సంక్షోభం---పువ్పకాలోక -యదృచ్చగా రావణుని పుష్పక 
విమానము కనబడుటచేత కలుగు సంక్షోభం.భయముతో వణకుటను, త్యజంతు- 

ఇకమీద విడుతురుగాక. ఆకాళమా మున విమానములమై నెక్కి తిరుగు దేవతలు, 
యజ్ఞయాగములు చేసి పుణ్యా" న మానవులునుు తమ విమానములు మేఘముల 

చాటున నడచునట్టు చేయును, శక్ ముగా రావణు? పుష్పక విమాన దర్శనము 

జరిగినప్పుడు భయచకితు లగుచున్నారు. ఇకమీద వారి కెట్టి భయముండటోదు, 
అనగా రావణుడు వధింపబడునని భావము. సంక్షోభ మనగా భయముతో వణకుట. 

“సంకోభోభయచకితమ్” అని శబ్దార్ణవ నిఘంటువు. 

క్ మోక్యుధ్వే స్వర్గ బందీనాం వేణీబంధా నదూపి తాల 

శావ యం|తిత పొల_స్త్య బలాత్కార కచ గ హైః 47 

వ్యాఖ్య : శాపయంతితపొల స్య బళాత్కార కచ గహైః-శాప-నలకూబ 
రుని కాపముచేత, యంతిత- ఇపివేయబడీన, ఫౌల _క-రావణునియొక్క, బలా 

త్మా_ర-బలాత్మా_రముచేతనై న, శచ|గహైః - కేశాక ణములచేత, ఆదూషితాన్ - 
ఆనుపహతములుకాని (మలినములై. తెగిపోని), స్వర్గ్ణబం నాం - రావణునిచే నపహ 
రింపబడిన స్వర్గ స్త్రీల యొక్క, వేజీబంధాన్ _ కేశ బంధములను (జుట్టుముడులను 

మోక్ష్యధ్వే-విడువ గలుగుదురుగాక్ స్య” వాసినులై న స్రీలలోని యందగ త్రెల 
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నందరిని ఆపహరించుకానివోయి రావణుడు లంకలో బఎదీలపగా నుంచెను. కాని 

వారిని బలాత్కరించి చెరుపజాలక పోయెను. కారణ మేన? నొకపుడు రంభ 
అలంకరించుకొని తన పియు(డగు నలకూబరుని వద్దికి వెళ్ళుచుండగా దారిలో 

తారసిల్లిన రావణు(డు ఆమెను బలాత్మరింని భోగించెను ఆ సంగతి తెలిసిన 

నలకూబరుడు, “ఇకమీద నీవు ఏ న్రీనిగాని బలాత్కరించి భోగించినచో నీతల 
నూరువక్కలై చత్తువు” అని రావణునికి శాపము పెట్టెను అందువలన స్వర్గన్రీలను 

బందీలుగా నుంచెనే కాని, రావణు(డు వారిలో నొకరినైనను భోగింప(జాలక 

పోయెను. ఇదే కారణముచేత సీతాదేవి తన లంకలో నున్నను ఆమె ఆంగీకారము 

నక్రై యర్థించి, లోభపరచి, భయపెళ్టైనే కాని బలాక్కారమునకు సిద్ధపడలేమ. 

ఈ విషయము నెరుగని రామాయణ విమత కులు సీతా చాతి వత్యమును గూర్చి 

యనుమానముళు వెల్చడించి లోక మును మోసపుచ్చ(జూచుట దుస్వాహసము. 

గశ్రీమహావిషవు డేవతలతో అట్టి మీ స్వర్గశ్ర్రీల కేశబంధములు, అదూషితములై 

చిక్కుమా(తము పడియున వి, వాటి నింక మీరు విష్పగలుగుదురు. అనగా 

రావణవధా నంతరము పవి తలె లై యున్న మీమీ భార్యలను మరు హొందెదరని 

చె ప్పెను. 

శో. రావణా వగహ కాంత మితి వాగమృ లెన నః 

అఖివర్ష ర మరుత్సన్యం కృష్ణ మేఘ _స్తిరోదభే 48 

వ్యాఖ్య : సః,కృష్ణమేఘః-ఆ విష్ణువనెడి మేఘము (నీలమేఘము), రావణావ 

(గహక్టాంతం-రావణ-రావణాసురుడను, ఆవ, గహ-అనావృష్టిచేత, కాంతం_వాడి 

పోయియున్న, మరుత్, సస్యం-దేవతలనెడు పైరును, ఇతి-ఇట్టు (పూర్వము 

చెప్పిన రీతిగా), వాగమృతేన-వాక్కులను ఆమృతముచేత (నీటిచేత) అభివర్ష ఠా 

తడిపి (అభిషేకించి, తిరోదధే-అంతర్జానమును జెందెను. వెనుక చెప్పిన మాట 
లతో దేవతలను తృప్తి పిపరచి విష్ణుమూర్తి రి అంతర్జానము చెందెనని భావము ఇచ్చట 

దేవతలను సస్జముగాను, రావణాసురుని అనావృష్టిగాను, విష్ణుమూర్తిని నీల 

మేఘముగాను రూపణము చేయుటచేత ఇది సావయవ రూపకాలంకారము ఈ 

యలంకారమువలన దేవతాసమూవాము రావణ నిదాఘత్య, అవ గహత్వముల చేత 

సస్యమువలె మాడిపోవుచుండగా సీలమేఘమైన విష్ణువు వర్షించి ఆపైరును పునరుణ్ణి 

వింప జేసె నను భావము స్పష్టపడుచున్స్ ది. రావణశః బ్ద వ్యుత్పత్తి : 

'మ్మిశవసః అపత్యంపుమాన్ కీ ఆను వి గసహముచేత రోవేజు' ఆసు తద్ది 
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తాంత శబ్దము ఏర్పతును. ఎట్టనగా, వి శ్రవః శబ్దమునకు “శివాదిభ్యో౭.జ్ " అను 
సూత ముచేత అపతాశర్థ కమగు “అజ్” _పత్యయమును చేర్చగా, “వి శవసో 

విశవణ రవజౌా” అను ఆంతర్గణ సూ తముచేత వ్మిశవః శబ్దమునకు వృత్తి 

విషయమున “రవణ” ఆను ఆదేశము వచ్చును. ఆ రవణ ఆనదానికి ఆదివృద్ధి 

వచ్చి “రావణ” ఆను శబ్దము సిద్ధించు నని మల్లి నాథుడు వ్రాఖ్యానించెను. 

శ్లో. పురుహూత (వభృతయః సుర కారో్యోద్యతం సురాః 

అంశ రనుయయు ర్విమ్హ ప్పుష్చై ర్వాయుమీవ [దుమాః49ి 

వ్యాఖ్య : పుగుుహూత _(పభృతయః-ఇం(దుండు మొదలయిన, సురాః- 

దేవతల, సురకార్యోద్యతం.. దేవకార్య మైన రావణవధ యందు ఉద్యుక్తుండై న, 

వి ౦-విస్టుమూర్తిని, అంశతై :5-తమ తమ ఆ-శలబెత, | దుమాః-వృక్షములు, 

పు ఎకాతేను శరీర భాగములగు ప్వువ్వులచేత, వాయు, ఇవ--వాయువృసువలి, 

ఆ” యయుః-అనుసరించి వెళ్ళిరి. దేవకార్సమగు రావణవధక్రై విష్ణువు దశరథుని 

కుమారుడుగా పుట్టుటకు వెళ్ళగా, దేవతలు స్వర్గమునకు తిరిగిపోయిరి. కాని వారి 

యంశయులు స్నుగీవాది వానరరూపముల నెత్తి ఐష్టువునవతారమగు రామునికి 

తోడ్పడుటక్రై భూలోకమున శకేగెనని భావము. తామున్న చోటనే యుండి తమ 
యంశములు వెళ్ళునట్టు చేయుటలో వృక్షములు పుష్పరూపమున వాయువువెంట 

వెళ్ళుట నుపమానముగా( ఇప్పుట చాల గొప్పగా నున్నది, అలంకారం ; ఉపమ. 

థో అధ తస్య ఏిళాం పతున రంతే కామ్యస్య కర్మణః 

పురువః (పబభూచాగ a ర్విస్మయేన సవార్త్విజామ్ 50 

వ్యాఖ్య : ఆధ_అటు తరువాత, తస, విశాంపత్యుః--ఆ దశరథమహారాజు 

యొక్క, కామ్యస్య కర్మణః-పు తకామే యొక గ్? అంతే-ముగింపునందు, 

అగ్నేః-హోమాగ్నినుండి, ఒకానొక దిష్యపు షుండు ((పాజాపత్య పురుషుండు), 

బుత్మిజాం-యజ్ఞమును చేయించుచున్న బాహ్మణులయొక్క, విస్మయేన, సహ- 

ఆశ్చర్యముతోపాటు, | పబభూవ-పు టను. దశరధథు(తు చేయచున్న పు తకామేష్షి 

ముగియట, శ్షీరసాగరమున విష్ణువు అంతర్థానము నొందుట యేకకాలమున జరిగి 
నవి. విష్ణువు పాలలో (పవేశింపగా చరురూపమైన దానినితీసుకొని, (_పాజాపత 
పురుషుడు హొమాగ్నినుండి ఆవిర్భవించెను. బుత్విక్కు లిట్టివింత నెప్పుడును 

జూచియుండకపోవుటచేత వారికాశళ్సర్యము కలిగినది. పురుషావిర్భావము, బుత్వి 
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జుల ఆశ్చర్యము, ఏకకాలమున సహభావనుతో పుట్టుటచేత ఇది సహో క్రి" అను 

ఆలంకార ము We పౌర్యాపర- ము "తక సహభావము రంజకముగా 

నుండుటయే సమో క్తి” 

శో. పేమపాత గతం దోర్భార్ట మాదధానః పయళ్చరుమ్, , 

అను|పవేశా చాదన్న పుంన సేనాపి దురవామ్ ల్] |e SS గ్ వ్ 

వార్థఖ్య : ఆద్యస్య-సృష్టికి మొదటివాండై న, పుంసః-పురుషునియొక fi 

(వివ్దువుయొక్క_), అను పవేశాత్ -అధిష్టానమువఎన _ (చేరుటవలన), తేన, అపి- 
అగ్న నుండి వచ్చిన ఆ (పజాపత్యపురుమని చేతకూడ, దుర్వహం- మోయళ క్యము 

గాని, పహేమపా తగతం-బంగారుగిన్నె యందున్న, పయళ్చరుం-పా పాలతోవండిన 

అన్నమును (షాయసాన మును మ), దోర్భా్య=- రెండు చేతులతోను, ఆదధానః- 

ధరించుచున్న వాడ! గుచు అగ్నినుండి పురుము(డా విర్భపించెనని వెనుకటి శ్లోకముతో 

అన్వయము త మంతయు తనయుదరముననున్న విష్ణువు [పవేశించుట 

' చేత పాయసాన్నము మిృ్మాలి బరువుగా నుంకుటచేత ఆ పుఠరీవకు మోయలేక 

మోయలేక దానిని రెండుచేతులతో పట్టుకొని పైకివచ్చెనని భావము. చరువనగా 
వార్చకుండ యజ్ఞాగ్నిరో ఉడుక జేసిన యిన్నము. అది సీళ్ళతోగాక పాలతోనే 

యుడికింపంబడుటచేత “పయశళ్చరువు”గా( ఉప్పబడినది. 

శ్లో. _ పొజాపత్యోపనీతం త దన్నం [వత్యగహీ న్నృపః 

వృేవ పయసాం సార మావిష్కృత ముదన్వళా లలి 

వ్యాఖ్య వ నృపః-దశరథమహారాజు, పాజాపత్యోపనీతం-| పజాపత్య- 

(పజాపతి (బహ్మ)కి సంబంధి చిన పురుషృనిచేత ఊపనీతం-తనవ్దికి తీసుక 

రాబడిన, తదన్నం (తత్ -ఆన్నం) ఆ పాయసాన్నమున, ఉదన్వతా-సము దని 
చేద, ఆవిష్కృతం- వెలువరింపబడిన, షయసాం-పాలయొక్కు, సారం-సారభూత 

మెన యమృతమున నువ  షేవ (వృషా, ఇవ) ఇందు(డువలె, (పత్యగహీత్-స్వీక 

రించెను. శీరసము! సవ బయల్పరచిన యమృతము నిం|దు(డు సంతోషముతో 

తీసుకొన్నట్లు దశరథుంజానందవవితో (వాజాపత్య పురుషు డందిచ్చిచ ఆ పాయ 

సాన్నమును [పత్మిగహింబె నని భావము. అలంకాలము : ఉపమ “వాసో, 

వృ[తహో, వృషా” ఆన్ యిం' దుని పేర్డు, (ఆమరం) 
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శో అనేన కథితా రాజ్ఞో గుణా న్తస్యా నస దుర్గ భాః 
య 

(పనూతిం చక మే తస్మిన్ తై లోక్య్ళి పభవో౭పి యత్ ర్ 

వ్యాఖై : తస్య-ఆ దశ రథునియొక న (సంబంధించిన), ఆన్య దుర్గ భాః- 

ఇతరులకు లభ్యములుకాని, గుణాా-గుణములు, అఆనేన-ఈ చెప్పటోవు కారణము 

చేత, కథితాా-చెప్పబడినవి (వెల్లడియైనవి), నన్ పం. తే, తై 9లోల్య 
[పభవః, ఆపి-తై లోక -| తిలోకస ముదాయముశకు, pe అపి-జన్మ కారణ 

మగు విష్ణువుహడ, తస్మిన్ -ఆ దశరథునియందు, పసూ సూతిం-ఉత్స త్తిని, చకమే- 

క్రోరెనో (తిభువవ జన్మ హేతువైన వివువే ఆతనియందు జన్మిరపంగోరుట దళ 

రథు ఉత్కృష్టగుణములకు పర మావధియని “అనేనకథితాః” అ" కవి _పయో 

గించెకు. ఆలంకారయు ; కావ్యలింగము. 

శ్లో. స తేజో వై_న్షవం పత్నో ర్విభేజే చరుసం జైతమ్ 

ద్యావా పృథివోర్థిః (పత్యగ మవాక్చతి రివాతవమ్. 54 

వ్యాఖ్య : సః-ఆ దశరథుడు, చరుస ంజ్ఞితం-చరువను పేరుగల, చె షవం- 

విష్ణు సంబంధమగు, తేజః. -తేజస్సును, పత్నోోః ఇద్దరు భార్యలకు (కౌసల క్కు 

కే చుకీ) దాకవాద్భథి వ్యోః-భూమికి”, ఆకాకమునకును, ఆహర్బతి-సూరు (డు 

(పత్య|గం- నూతనమైన, ఆతపం, ఇవ-ఎండగువలె (లేత యెండనువలె) వి జే- 

పంచి యివ్చెను. చరుసంజ్జీత మైన పాయసాన్నము విష్ణు తేజోమయము కనుక 
దా”ికి బాలాతప్రము ఉపమానముగా( జెప్పబడినది. దానీ ననుసరించి దశరథు)కి 

సూర్యోపమానము; కౌసల్యా కై కేయీలకు ద్యావా పృధువులు ఫోలికలుగా జెప ఎ 

బడినవి, ఈపాయస విభాగమునందు వాల్మీకి రామాయణమునకు భిన్న ముగా 
కాళిదాసు చెప్పుటలో (గల స్వారస్యము దశరధు"కి కెకమీద(గల ఆత్మంశాను 

రాగము, రామవనవాసాది భవిష్య దామాయణ కథలో కైకకు గల [పాధాన్యము 

నని యూహింపవలసి యుంతను. రామాయణమున మొదట చరువు నందర్థభాగము 

కౌసల్యకు, మిగిలినదానిలో సగభాగము సుమి తకు", ఆ తరువాత “మిగిలిన 
దానిలో సగము క్రైకకును ఇచ్చి, శేషించిన భాగమును మరల సుమి తకును 

ఇచ్చినట్టున్న ది. కాని ఆ విభాగదానము, భరత జన్మ సందర్భమున “సాఇాద్విష్టా 

శృతుర్భాగః” అని చెప్పిన వాక్యముతో విరోధించుచున్నది. కనుక కధ 

సవరించి, రసదృష్టితో సమంజసముగా( జెప్పెను. అలంకారము : ఉపమ. 
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అవతారిక : ముగ్గురు భార్యలుండగా నిద్దరికే పంచియిచ్చుటకు(గల కారణ 

మును జెప్పుచున్నాడు* 

శ్లో. అర్చితా తస్య కౌనలారి పియా కేకయవంశజా 

అతః సంభావిశాం తాభ్యాం సుమి,తా మైచ్చ దీశ్వరః 5 

వ్యాఖ్య : తస్య-ఆ దశరథునికి, కౌసల్యా-కాసల్య, అర్బితా-పూజ్యురాలు. 

కేకయవంశజా- కై కేయి, [పియా-ఇష్టురాలు. ఆత:-ఇందువలన్క ఈశ ్ యరః-(పభు 

వగు దశరథుండు, సుమి తాంః-సుమ్మితను, తాఖ్యాం-ఆ సల్యా కై కేయీలచేత, 

సంభావితాం-గొరఏవింపబడు దానినిగా, ఇచ్చత్-కో రెను. దశరథుంతు దక్షిణ 

నాయకుండు, కనుక పూజ్యూరాలై న కౌసల్యకును, [పియురాలైన కెకకును 

పాయసభాగము లిచ్చి వారిద్దరును తమ భాగములలో, గొంత కొంత భాగమును 

సుమి త కిచ్చునట్టు కోరెను. దీనివలన దశరథునికి సుమ్మ్తపై గౌరవము, 

క శేమయు నున్నట్లు స్పష్టపతుటయేకాక సవతులకు పరస్పర సామర స్య మున్న 

ట్టును దెలియను, తానే ముగ్గురికిని పంచి యిచ్చినచో దశరథునియందుగల దక్షిణ 
నాయకత్య కౌశలముగాని, కౌసల్యాదులకున్న పరస్పర _పేమానురాగనులు గాని 

వ్యక్తు కావు. కనుక కాళిదాసు రామాయణమునుగాక నారసింవోది పురాణముల 

ననుసరించి ఈ మార్పు చేసెనని తెలియవలెను. 

క్లో. శే బహుక్షిన్య చిత్సకై పక్న్యా పత్యుర్మహీఊతః 
చరో రహ్టార్బ భాగాభార్టిం తా మయోజతా ముఖే. ర్6 

వ్యాఖ్య : బహుజ్ఞ స్య- సర్వజ్ఞుండును, ఉచిత (కుశై నట్టియ, మహీవీతః- 

రాజును నగు, పత్యుః-భ ర్రయొక్క_, చి త్తజ్జే-ఆఖి; *యము నెరింగిన, తే, ఉభే, 
పత్నా్య్యా-ఆ యిద్దరు భార్యలును (కాసల్యయు, క్రై యు, చరోః-పాయసాన్నము 

యొక్కా; ఆర్జార్ల భాగాభ్యాం-తమ భాగములలోని సగములోని సగభాగములతో 
(అనగా మూడువంతులు తాముంచుకొని చతుర్ధభాగమునని యర్థము), తాం-ఆసు 

మ్మ తనా, అయోజయకాం-సంబంధము కలదానినిగాయేసిరి (ఆనగా సుమిత 

కిచ్చిరి). దశరథుని యతి పాయము నెరిగియన్నవారు కనుక కౌసల్యయు, 

కైకయు, తమ భాగములలో గొంతకొంత భాగమును సుమి తకిచ్చి గౌరవించిరని 

భావము. “ఆర్థార భాగాఖ్యాం” అనువిభాగము వాల్మీకి సమ్మతము కాదు. 

ఆఅమునను శ్రీరామునికిని భరతునకును, లమ్మణ శ తుఘ్నులకును గల సామ. 
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మును స్ఫురింప(జేయటకై ఇట్టి విభాగమును కాళిదాసు చెప్పెను. ధార్మికత్యము 

నందు భరతు(డు రామునికి( రీసిపోడన్నది ఆయన యభి పాయముగా నోపును. 

ఏమైనను ఈ పాయసాన్న విభజనమందు. వాల్మీకి కాళిదాసులకు ఏకాభి పాయము 

లేనట్టు వారి రచనలవలన( దెలియుచున్నది. 

శ్లో. సాపి (వపణయ వత్యాసీత్ నవత్నో్యో రుభయో రపి 
(భమరీ వారణ స్యేవ మదనిమ్యంద లేఖయో'ః 57 

వ్యాఖ్య : సా, అపి-ఆసుమ్మితయు, ఉభమోః-ఇరువురైన, సపత్నో్యోః 

అపి-సవతులయందు కూడ, _్రమరీ-ఆడుతుమ్మెద, వారణస్య-వఏనుగుయొక్క_, 

మదనిష్యంద రేఖయోరివ- మదనివ్యంద - మద| సావముచేత నర్చడిన, రాఖయోరీవ. 

ఏనుగు గండస్థలముల పైని చారలమీద వలె, పజణయవతీ-, పేమగలది, ఆసీత్- 

ఆమ్మ్యును. ఆవిధముగా పాయసాన, మును పంచియుచ్చిన సరద యం 

సుమ్మిత, ఒక ఆడుతుమ్మైద గజగండ స్థలముల పె పె (చెక్కిళ్ళ పై' టె (స్రవించు మద 

ధారాఠేఖలమీద వలె, మిక్కిలి | పేమగలవాయెను. ఇచ్చటి సపశ్నీ శబ్దము యౌగి 
కార్థ మునందు సాధి ప్రాయము. “సమానఃపతిః యయోః తే సపత్నౌతయోః: 

సవీత్నో[ః” ఆను వ్మిగహము నందుంగల సమాన శబ్దము వలన దశరథుడు తన 

యందును, కౌసల్యా కై "ఇెకల యందును సమాన | పీన గలవాడే యనునర్థము 

సిద్ధించుట చేతను, వారు పాయసమును బంచి యిచ్చుటచేతను. ఆ ఇద్ద రియ దును 

సుమి, (త (పణయవతియెనది. అట్టు సుమి్య[తకు పాయస భక్షణానంతరమే కలిగిన 

(పజయము, తన కుమారులుగా. బుట్టబోవు లక్ష్మణ శ తుఘ్నులకు, రాముని 

యందును, భరతునియందును విశేష (భాతృ [పేమగా మారి రామలక్ష్మణులు, 

భరత శ్యతుఘ్నులు అను జంటలుగా నేర మటుకు వీజీ పాయమని భల 
చున్నది. దశరథునికి కౌసల్యా కై కలపై కంటే సుమి! [తపై తక్కువ [పేమ 

యుండెనని భావింపకూడదు. 

శో. తాభి ర్లర్భః |ప్రజాభూతెరి దధే చేవాంళ సంభవః 
ఫౌరీథి రివ నాడీఖి రమృ తాఖ్యాథి రమ్మయః ర్ర్ 

వాఖ్య : తాభిః-ఆ ముగ్గురు దశరథ భార్యలచేత, [పజాభూత్రై;- [పజం 

యభ్యుదయము కొరకు, దేవాంశళ సంభవః -దేవ- విష్ణుదేవుని యొక గై: అంశ సంభవః 

అలు కారణముగాగల, గర్భః-గర్భము (గర్భసులని యర్థము, ఇది జాత్యేక 
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వచనము), సౌరీఖిం-సూర్య స సంబంద లగ ఎ, అమృరాఖ్యాభిః, స్త గాచీథిః- అమృతము 
లలు పేరుగల నాళముంచేత (కిరణముల 1 త), ఆమ్మయి: [ఆప్- వయః) జల 
మయమైన, గర్భ: ఇవ- గర్భమువలె, ద _ధే- ధరింపదిడెను, కొసలా? కైకేయీ 

సుమి|తలు గర్భవతులై రని లు! దేవాంశ సంభవము లైన వారి గర్మములందు 
జనింపబోవు రామాదులవలన రమువ-ళ విభూతిరేకాక 'పేజాభుదయకు కూడ 
గలుగనున్నదని సూచిత మైనది. సూర కిరణములలో గొన్ని ంటికి “అమృతము” 
లనిపేరు, ఆవి ఉలమురోగర్భము రించి వర్షముగురియును. సూరుటు సవ్మాస 
కీరణు(డని |పసిద్ది. అందులో “చ శ్నం వ  మైవావో స్తాస్సర్యా అమృతా: 
శ్రీయః” అని చెప్ప న యాదరవిము రహస ననుసరి:చి నాలుగువందం కిరణము 

“లమృతవ,.” లకుపేపతో వర్షము ము సురిపి-చుకు. ఇందలి “ఆమృతాఖ్యాథీ:" 
అనుపదము, కాళిదాసుయొక,. భౌతిక , జ్యోతిష, కాస్త్రవాండిత్యమును వెల్పడించు 
చున ఇది 

నమ మావన్న నత్వా స్తా బభు రాషాండుర త్వివః 

అంతర్గతపలారంబా నసాకనా మివ నంవదః 58) 

వ్యాఖ్య : సమం- ఏకకాలమునం =. ఆపన ఇ నత్యాః 2-గర్భవ వతులై 
ares కనుక, ఆ పాండురత్విష: -కొంచము తెల్లని కాంతిగల, m= ఉరాజ 
పత్నులు ముగ్గురును, ఆంతర్గత ఫలారంభాః -లో పలనున్న ఫరోత్ప త్రి తి గల, సస్యా 
నాం- పైకలయొక్క, సంపదః, ఇవ-సంపత్తుంవలె, బభుః- _పకాకించిరి ఈనమో 
సిన పైరులు తెలుపురంగు తిరుగుట సహజము. ఆప్టే గర్భవతులై న రాజపత్నులు 
కొంచము తెల్టినికాంతి గలవారుగా మారిరని భావము పూర్వ కోకుదు జల 
గర్భమును వహించిన సూర్యనాకులతోను, ఈకళ్లకము"- ఘనవదార్థముగా పూరు 
ల ల్ సస్య లతను పోలిక చెప్పుఓచేత వారి గర్భము పరిణామము ఢెలుప(బడి చది. 
“ఆపనా ఇ కగృహీతాః, తా పౌజినః, యాత్రిస్తాః న్నాం -గర్భిణ్యః" 
ఆని పి'గవాము. “ఆప \ సత్యా సా ద్లుర్విణ్యం తక క్యకీ చ గర్భిణీ” అనీ యస 
రము, ఆలంకారము; ఊఉ మ, 

స గుపం దద్భకు రాశ్మానం సిరా న 
©) 

ఇమ వామనై 8 ff 

ణం 

జలజాసీ గచా శార్డ చక లాం ఛిత మూ ర్తిభిః 60. 
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వ్యాఖ్య ఏ సర్వాః-ఆరాజపత్నులు ముగ్గురును, స్వ ప్నేష-స్వపష్నవషుల 

యందు, జలజ, అసి, గదా, కార్డ, చ (5, లాంఛిత, మూ రిభిఃం-శంఖ, ఖడ్గ, గదా 

చాప, చ! కములచేత చిహ్ని తమలై న pe re వామనేె ౩ నై :-చిన్న పురుషుల 

చేత, గు పం-రక్షింపబడిన, ఆత్మానం-తమతమ రూపములకు, దదృళుః-చూచిరి, 

వారందరును విష్ట్యంశతోంగూడిన పాయసమును భుబజించియుండిరి కనక అందరి 

స్వప్నములందును శంఖచ| కాదులు ధరించిన జాలవిష్టుమూర్తులు కన(౧బడుచు 

తమను రక్షించుచున్ని ట్లు జూచుచుండిరని భావవా, 

శో చామ పక్ష (పభా జాలం గగనే చ వితన్వతా 

ఉవ్యాంతేన్మ సుపశ్ణేన వేగాకృష్ణ్ట పయోముచా. 61 
౯09 ల 

వ్యాఖ్య ; చ(కించ)-మరియు,  హేమపక్ష [_పభాజాలం---హేమపక్ష- 
బంగారుకాంతిగల రెక్క్సలయొక ee పభాజాలం-కాంతిపుంజమును. వతన్యతా-వి స్ 

రింపంజేయుచున్న ట్టియును, వేగాక షే పయో ముచా- వేగ-త*గమ; -వేగముచేత, 

ఆకృవ్ష-లాగుకొనిపోలకుచున్న, పయోముచా-మేఘములు కలిగి“ట్టి, సుపర్ణేన- 

గరుత్మంతుని చేత, గగనే_అకాశయునందు, ఉహ, ంతేస్మ - మోసికొనిపో(బడు 

చుండిరి. ఇది మరియొక స్వస్నము; ఆకౌసల్యాడులు, బంగళు రెక్కల కాంతులను 

వి స్తరింప(జేరయయచు, మహావేగను3 వెళు, +చున్న గిరుత్మంతునిచేత గగన తలమున 

మోసికొనిపోంబడుచున్నట్లు స్వష్నములను గనిరి, విష్ణువు గర్భమునందున్న ఆరా 

ణఅులు గరుడునిచే మోయ(బడుచున్నట్లు కలలుగన ట సహజముగదా! ఆ విధముగా 

గరుత్మంతుడు వారిసేవలను జేాయయుచుండెను. 

కో. విభళ్యా కౌన్తుభన్యాసం స్తనాంతర విలంబినమ్ 
పర్యుపాస్యంత లణ్మ్య్యూ చ పద్మవ్యజన వాస్తయా. 62 

వ్యాఖ్య : చ-మరియుకు, నాంతర విలంబి“ం- స్త్రనాంతర- సన మధ్య 

భాగమునందు, వి ంబినం-|వేలాతుచు +, కౌస్తుభన్యాసం-భ ర్త తనవద్ద దాచి 
యుంవిన కౌస్తుభమణిని, బి భత్యా-ధ ంచుచున్నదియు, పద్మవ్యజన హ స్తయా- 

పద్మమనెతు వింజామరము హస్తమునందు గలదియువగు, అక్ష్మ్యా-ఐక్షీదేవిచేత, 
పర్యుపాగంత- సేవింపబడుచుండిరి. ఇది మరియొకకల, వినవు “భూరోకముశకు 

వచ్చునపుడు తనవద్ద దాచియంచిక కౌస్తుభమణి౨, ఆయనవలెశే తానును వక్షస్థల 

మున ధరించి, తన “భర్తయగు విష్ణువు గర్భముసందుగల కౌసల్యాదులను ఆ తం 
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నుగా భావించి, లక్ష్మీ దేవి పద్మచామరముతో విసముచు, వారియలసఃను  డీర్చు 

చుండెనని భావము. 

ఎది దీ ది 8 ఇగ ఆట 

a . కృతాథభిబుకై రి వ్యాయా 0 | తి|సోతసి చ సపవృభిః 

(బవ్మార్షి భిః వరం బవ గృణద్మి రుపతస్థిరే. 62 

వ్యాఖై : చ(కించ) -మరియుఎు, దివాాయాం-స్వర్గమునందున్న , (తిసో 

తసి-ఆకాశగా-గయందు, కృతాభిష్యక్రేః-చేయబడిన స్నానముగలవారును, పరం 

(బహ్మ-ఉత్కు" వేకషరహస్య వచనములను, గృణద్బిః:-పఠించుచున్నవార గు, 

స ప్తఖిః, [బహ్మ ఫిః- ఏడుగురగు కశ్యపాది (బహ్మర్షులచేత, ఉపతస్థిరే_ఉపా 

సింపంబడుచుండి . ఇడి చివరీస్యప్వ ము, దశరథపత్నుల గర్భముండున ్ నది 

ఉపనిషత్పతిపాద్యమగు బ్రహ్మ పదార్థ ము. కనుక సప్రబుషులు అకాశగంగా 

స్నానము చేసివచ్చి |బహ్మ పతిపాదక ములగు ఉపనివత్చాఠ ములను బలుకుచు 
ఆరాణులను సేవించి రని భావము. మొదటి స్వప్నములుఎదు సగుణ _బహ్మవై భ 

వము చి, తింపబడిది. ఈ స్వపష్నమునందు గర్భస్థమైయున్నది నిర్గుణ [ఒహ్మమగు 

పరమాత్మయని సూచింపబడీనది. స సబుమలుః ఆతి, భృగువు, కుత్సుడు, 

కపిలుడు, గౌతముడు, కశ్యపుడు, అంగిరసుడు అనువారు కశ్యపుడు, అతి, 

భరద్వాజుండు, విశ్వామి తుడు, గొతముడు, జమదగ్ని, వసి మ్ల(తును “సప 

బుషుల"ని మరియొక పరిగణనమున్నది. 

శో. తాభ్య _స్ప్తథావిధాన్ స్వప్నాన్ |శుత్వా | పీతో౭థ పార్థివః 

నునే పరార్థల్ట మాళ్మానం గురు త్వేన జగద్లురోః 64 

వ్యాఖ్య : ఆధ - అనంతరము, పార్థివః-రాజు (దశరథుండ ), తాభ్యః-- 

ఆ పత్నుల వలన, తభావిధాన్ - ఆ విధములై న ( వక్త వర్ణింపబడిన) 

స్యప్నాన్-స్యష వృత్తాంతములను, (శుత్వా-విని, [ప్రీతః (స౯)-సంతోషించిన 

వా(డగొచు, ఆత్మానం-తనను, జగద్దురో ౩-లోక జనకు(డైన విష్ణువునకు, గురుత్వేన- 

పితృత్వముచేత, పరా [ం-సర్వోత్కృమనిగా, మేనేహి-తలంబెను సుమా! రాణులు 

చెప్పిన ఆన్వప్న “* ౨తముల వలన దశరథుడు సంతో షముతో నుప్పొంగుచు, 

తోక జనకు(డైన వి వునకు తాను జవకుండు కాంటోవుచున్నందులకు తనను 

ధన్యాతి ధన్యునిగా వించుకొనెను. 
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ళో విభక్రాత్యా విభు స్తాసా మేకః కుకిష్య చేకధా 

ఉవాన |పతిమాచం[దః (పనన్నానో మపా మివ రీల్ 

వ్యాఖ్య : ఏకః - ఒకడేయైన (ఆడ్వితీయండై న), విభుః. వీ వు, తాసాం- 

ఆ రాజపత్నులయొక్క, కుజిష-ఉదరములందు, _పసన్నా నాం- ర్మలములై న, 

ఆపాం-ఉదకములయొక్క-, కుశ్షిమ-అఆంతర్భాగములయందు, | తిమాచం[దః, 

ఇవ-బింబిరూపమున నున్న చం దునివలె, ఆనేక ధా- పెక్కురీతుల (ఏకథిన్నం 

అనేకం కనుక నాలుగు విధములుగా), విభక్తాత్మా-విభజింప(బడిన యాత్మలు 

గలవా.డై, ఉవాస-నివసించెను (గర్భస్థుండ్రై యుండేను). “విభుః అనగా సర 

వ్యాపకుడు ఆనగా పర బహ్మము. ఆది ఏకము. ఆయినప్పటికిని ఉపాధిగత 

(శరీరాదులనుపొంది)అచేకభా కనపడును. _పకృతమున ఒక్కడేయైయున్న విష్ణు 
ఉపాధి భూతములై న నాలుగు పాయసభాగములందు _పవేశించి రాణుల గర్భము 

లలో నివసించెను. ఇడి ఒకే చం దు(త భిన్న జలాశయములందు _పతిబింబ రూప 

మున పెక్కు. చం దులుగా గనబకుటతో( బోల్నుట మిక్కిలి సమంజసముగా 

నున్నది. అద్వితీయ పర బహ్మము ఉపాధిగతమై నానావిధముల గోచరించునన్న 
వేదాంత సిద్ధాంత మీళ్లోక మున సూచింప(బడినది. 

శ్లో. అథా (గిమహిషీ రాజ్ఞ్స* |పనూతి నమయే సతీ 

పు[తం తమో౭.పవాం లేభే నక్తం జ్యోతి రివౌషధిః 66 

వ్యాఖ్య : అథ-అనంతరము, రాజ్ఞః-దశర థునియొక గాః సతీ-పతి వత 

యగు భార్యయు, ఆగనుహిషి-పెద్దరాణియ నగు కౌసల్య, _పసూతిసమయే- 
[పసవ కాలమునందు, ఓవధిః-ఒకానొక మొక్కు, న క్రం-రా|తివేళ యందు, 

తమోఒపహం-చీకటిని తొలగించునట్టి, జ్యోతిః, ఇవ-జ్యోతిని వలే, తమో. 

పహం-ఆజ్ఞానమను చీకటిని తొలగించునట్టి, పుతం-కుమారుని, లేఖే-పొందెను 

_పసవించెను). దశమ మాసమున కౌసల్య, తమకు ఆపుతత్య రూపమున నున్న 

తమస్సును, లోకమునకు ఆజ్ఞానాంధకారరూపనుగు తమస్సును, బోగొట్టునట్టి 

చె మవ శేజోరూపు(డగు కుమారుని(గనెనని భావము. ఇది వాక్యార్థో పమ. 

ళో. రామ ఇతస్థిఖిరా మేణ వపుమో తస్య చోదితః 

నామధేయం గురు కృ(శే జగ తృథమ మంగళమ్ 67 
RV 4 
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వ్యాఖ్య : ఆఖిరామేణ-మనాహరమైన, వపుషా-బాలుని శరీరముచేత, 

చోదితః - | పేఠేపింపబడిన, గురుః-తం| డియగు దళరథుండు, తస్య-ఆివవునకు, 

జగ(త్పథమమంగళం-లోకమునకు మొదటి శుభలక్షణమగు, రామ ఇతి-రాముండు 
అను, నామధేయం-పేరును (నామకరణమును), చ| కే_చేసెను. పుట్టిన శిశువు 
ఆభిరాము(డై యుండుటచే తనే తండి యతనికి రాముడు అని నామకరణము 
చేసెను, *రమంతే- యోగినః, [పజాః, పితాద్యాః అఆస్మి౯ ఇతి రామః అనగా 
నితనినిచూచి యోగులు, [పజలు, తల్లి దం తులును ఆనందపడుచుందురు కనుక 

“రామి అనుపదను ఇతని యందు సార్థక మగునని భావము. 

శ్లో. రఘువంశ (పదీపేన తేనా |పతిమ తేజసా 

రజాగ్భవా గతా దీపా; (పత్యాదిహై ఇవా భవకా 68 

వ్యాఖ్య వ రఘువంశ (పదీపేన-రఘువంశమునకు దీపము వంటి వాడును 

(వంశమున కపారమైన కీర్తిని దెచ్చునట్టివాండు), ఇ పతిమలేజసా-సాటిలేని తేజస్సు 
గల, తేన-శికరూపమున నున, రామునిచేత, ర శాగ్భహగతాః-సూతికాగ్భవహాము 

నందున్న, దీపాః-దీపములు, (పత్యాదిష్టాః, ఇవ-తిరస్కరింపబడినవా (కాంతి 

హీనములు చేయబడినవా) యనునట్టు ఆభవన్ _ ఉండెను. బహుకాలము సంతతిలేని 

దశరథుని వలన 'పేరుకెక గాని రఘు వంశము శ్రీరాముని జన్మము వలన మహా 

కీర్తిని బొందుటవలన రాము(తు రఘువంశమునకు | పదీపము (గొప్పదీపము! 
వంటివాడు. ఆందు వలన పురిటింటిలోని దీపాలు వెలవెలబోయినవి, ఈ మహో 

తేజస్సు అవతరించుట వలన రావణాదులును వెలవెలబోయిరని ధ్వని ఇది ఊ లేక 
అలంకారము, కాని శాస్త్రదృస్టియందు సత్యమే. 

శ్లో. శయ్యాగతేన రామేణ మాతా శాతోదరీ బభౌ 

ఫై కతాంభోజ బలినా జావ్నావీవ శరత్క్బృళా. 69 

వ్యాఖ్య : శాతోదరీ - గర్భమోచనమువల్ట్స _ పలుచబడిన యుదరముగల, 

మాతా-తల్లియగు కౌసల్య, శయ్యాగతేన-పడక పైనున్న, రామేణ-రామునిచేత, 
_ "సెకతాంఖోజబలినా- పైకత-ఇసుకతిన్నెమీద నున్న, అంభోజ-క మలమనెడి, 

బలినా-పూజాపున్నముచేత, శరత్స్భకా-క ర ద్భ తువున౦దు సన్నగిల్లి న, 

తాహ్న ప్ ఇవ-గంగానదివలె బభౌ - [ప కాశించెను. 
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శరదృతువున [ప్రవాహము త గు టచే త గంగలో ఇసుకతిన్నె లేర్పడును, 

అప్పు డందలి కమలమును గోసి గంగకు పూజచేయుట శిష్టాచారము. అట్టు చేసిన 

ప్పుడు కృశించిన గంగ, దాని నానుకొని ఇసుకతిన్నె, దానికై కమలము ఉండును. 

అపి కృశించిన కౌసల్య (గర్భభారము తగ్గినది కనుక), ఆమె (పక్కన స్యచ్ళ 

మెన పొ త్తిలి గుడ్డల పడక, దానిపై శిశువపగు రాముడు నున్నారు. కనుక ఇది 

కమల పుష్పోపవిరము గల శరద్గంగోపమానము గలదై యున్నది అంభోజమును 
పోలికగాంజెప్పుటచేత రాముని సౌకుమార్యము, జాహ్నవితో పోలిక చెప్పటచేత 

కౌసల్య పవి, తత్వము వ్య క్తమగు చున్నవి. 

శో ఇ కేయ్యా సనయో జజే భరతో నామ శీలవాక౯ా 
య రా = యా 

జనయి క్రీ మలంచ కే యః (పశ్రయ ఇవ (కియమ్ 70 

వాళఖ? : కే కే కే కి-కె -కే కేయికి, భరతః, నామ-భర(తుడు సను, 

కీలవాకా -మంచినడవడి గల, తనయః . -పు_తు(డు, జజ్జే- -జన్మించెను, యః-ఎవ్వండు, 
(ప'శయః- వినయము, ,శియం, ఇవ-సంపదనువల్, ఉినయ తీం- తల్లిని, ఆలం 

చ శే. అలంకరించెనో; కె కేయికి సద్భృ త తము నందు సాటిలేని భరతు(డను 

కువ రుడు పుభైను. ఇది దశరథుడు పాయసాన్నముగు పంచియిచ్చిన వరుస 

లోనే జరిగినది, 'వాల్మీకియు (ఫ్రీరాముఎ తరువాత భరతు(శు పుట్టినట్లు చెప్పెను. 
“కేకయస్య ఆపశ్యం స్త్రీ కైకేయీ” అని వ్యుత్పత్తి. “శ్రేక్రయ” "శబ్దములోని 
యకారాదిబభాగమునకు “ఇయ అపు ఆదేళమున్న. 'ఆదివృద్ధియు, వచ్చి “క కేయూ" 

శబ్దము నిష్పన్నమై మెకది. సంపదకు విశయమువలె భరతు(డు తల్లికి “తల:కారముగా 

నులడెనట అలంకాలము; ఉపమ. 

క్లో. నుకౌ లమ్మణశతుఘ్నా నుమిా సుషువే యమౌ 
సమ్యగారాధితా విద్యా (ప్రబోధ వినయా వివ గగ] 

WE సుగు తాం సుమి త్, లక్ష్మణ శ తుఘ్నా -లక్ష్మణ శ[తుఘ్ను 

ప గల, యమాౌ- కవలల మిన, సుతౌ-కుమాగులను, సమ్యగారాధితా- చక్కగా 

న బకిన, విదా '_విద్య, | పవోధ వినయ, ఇవ-త త్త్వజ్డా మును, ఇం దియ 

జయముకువలె సు వే- -పసవించెను. రెండు భాగములుగా స్విక రింప(బడిన 

పాయసాన్నము వల రెండు గర్భములు ధరించిన సుమి(త లక్ష్మణ, శ తుఘ్ను 
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లను కుమారులకు గనెను. ఇది చక్కగా అఆభ్యసింప(బడిన విద్య వలన బుట్టు 

త త్త్వజ్ఞాన, ఇం[దియ జయము లతో బోల్ప(బడినది. విద్యకు త శ్వజ్ఞాన 

ఇం దియ జయములు ఫలమని (గహ - కవలయును, 

శ్లో. _ నిర్ణోష మభవ త్సర్వ మావిష్మృతగుణం జగత్ 
అన్వగా దివ హి స్వర్గో గాల గతం పురుపోత్సమమ్. 72 

వ్యాఖ్య : సర 9% జగత్ -భూలోకమంతయు, నిర్ణోషం-దుర్భిశాది దోష 

నులు లేనిదియు, ఆవిష్యృత గుణం-|పకటింప బడిన ఆరోగ్యాది గుణములు 

గలదియు, అభవత్ -ఆయె-ఎ. (ఆదియంతము' గాం-భూలోకమును, గతం-చేరిన 

పురుషోత్తనుం- శ్రీమహావిష్ణువును, స్యర్గః-స్య ముగూడ, ఆన్వగాత్, ఇవ-అనుగ 

మించివచ్చెనా ఏమి? అన్న ట్టుండెను. విషం ములతో (శ్రీరామాదు లవతరింపగా 

జగత్తున దోషములు, అనగా దుర్భిక్షము, రోగములు, రాగద్వేషాదులు, నశించి, 

సుత్రీక్షము, ఆరోగ్యము, సంతోషము మొదలగు గుణములు నెలకొన్న వని భావము. 
స్వర్గమనగా నిర్దోషమై గుణములు గల |పదేశముని ఆగమము, అయోధ్యా పాంత 
మంతయు స్వర్గతుల్యముగా మారినది, 

శ్లో. తస్యోదయే చతుర్మూ శ్తేః పౌలస్త్య చకి లెళ్వరాః 
విరజనై ్క- ర్నభస్వద్శి ర్లిక ఉచ్చ్వసితా ఇవ. 78 

వ్యాఖ్య ౩ చతుర్మూ ర రే౩-నాలుగు మూర్తులుగల (రామ లక్ష్మణ భరత 

శ తుఘ్నుల (ములక | తస్య-ఆవిష్ణుమూ ర్రి యొక్క, ఉదేయే (సత) -జన్మము 
కలుగగా, పొల స్ట చకితేశ రాః-రావణుని వలన భయపడిన తమ తమ ఆధిపతులు 
గల, దిశః-నాలుగు దిక్కు.లును, విరజసై_౩-ధూళి తొలగిన, . నభస్వద్నిః- 

వాయువులతో, ఉచ $సీతాః, ఇవ-నిట్టూర్చును విడిచినవా యన్నట్టుండెను. 

[పాక్పశ్చిమ దశ్నిజొత్తర దిశలు, రావణుని వలన భయపడుచున్న తమ అఆధిపతు 

లకు (ఇంద వరుణ యమ కుబేరులకు) రామాది చ ర్మూర్తులతో అవతరించిన 

విష్ణువు వలన నిర్భయము, రక్షణము నేర్పడుటచేత ధూ _త కలుషితములు గాని 

నిర్మల వాయురూపమున నిట్టూర్పులు ఏడిచినవి. లని మెల్టిని వాయువులు 

రామావతారము జరుగగానే వీచిన వని భావము. చతుర్మూర్తుల [పయోజనము 

చతుర్దిగీశ రక్షణము. “విరజస్క” పదము నిర్భయసూచకము. ఆలంకారము: 

ఉ| ల్చేష 
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శ్లో. కృళశాను రపధూమళ్వా [త్పసన్నత్వాత్ |పభాకర; 

ర&ో వి(వకృళా వాస్తాం అపవిద్ధకుచా వివ. 14 

నాలక ౩ రవో వి_పకృతౌ-రాశసు(డఉగు' రావణునిచేత, పరాభవింపబడి 

తేజస్సును ల్ఫోయి యుండిన, కృళానుః-అగ్నియు, (పభాకరః-సూర్యు(డును, 

(వరుసీగా) ఆపధూమత్వాత్-పొగ' తొలంగిపోవుట వలనను, [పసన్నత్వాత్, 
చ -నిర్మలత్యము కలుగుట వలనను, అపవిద్ధశుచౌ, ఇవ-తొల(గిపోయిన కోకము 

గలవారో యన్నట్టు, ఆస్తాం-అయిరి. మహిలేజస్వు లయిన  సూర్యుండును, 
ఆగ్నియు రావణుని వలన కలిగిన పరాభవము చేత దుఃభించుచుండిరి. అట్టి 

సూర్యాగ్నులు నేడు విష్ణువు దుష్టశిక్షణార్థమై రామావతారము నెత్తుటచేత నిర్బీకులై. 
(పసన్నులైరి. అగ్నిశోకము తొలగుటకు ఆసధూమత్వము, సూర్యదుఃఖము 

వాయుటకు (పసన్నత్వము సూచక ములుగా( ఇప్పబడినవి. ఆలంకారముః 

ఉ తేక, 

లో చశానన కిరీకుభ్ధి సృత్ణ ణం రాతన (శ్రియః 

మణివ్యా కేన పర్యస్తాః పృథివాన్థి మకు బిందవః 75 

వ్యాఖ్య : తత్క్షణం-్రీరాము. డవతరింపగానే, రాక్షస [శ్రియః -రాషస 

రాజ్యలక్మీయొక్క-, అ వబిందవః -కన్నీటి చుక్కలు, దశానన కిరీ'టేభ్యః-రావ 

ణుని కీరీటములనుండి, వాణివ్యాజేన-రత్నముల మిషచేత, పృథివ్యాం-భూమిమీద, 

పర్యస్తాః-జారిపడినవి. శ్రీరాము( డుదయింపంానే, ఇక రావణవధ తథ్యము అని 

తెలిసికొన్న రాక్షస రాజ్యలక్ష్మి తనకన్నీటి చుక్కలను, రావణ కిరీటములనుండి 

కారణాంతరమున జారీ నేలపైబడిన మణులను నెపమున రాల్చినది. రాముండు 

పుట్టగానే రావణుస్కి కిరీట రత్నములు [కిందరాలిపడుట యను నపశకునమైనదని 

భావము. అలంకారము: కై తవాపహ్నవము. 

శో, పుతజన్మ (పవేళ్యానాం తూర్యాణాం తస్య పు! త్రిణః 

ఆరంభం [పథమం చక్రుః చేవదుందుభయో దివి. 76 

వ్యాఖ్య : పుత్రిణః-పుతవంతు(డై న, తస్య-ఆ దళరథునియొక్క, ప్కుత 

జన్మ [పవేశ్యానాంః -కుమార జన్న్మోత్సవమునందు ఏర్పాటు చేయదగిన, తూర్యా 
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అాం-నాగస్వరాది వాదృములయొక్క, ఆరంభం-ఉప కమమును, [పథమం- 

మొదట, దివి-స్వర్గమున (ఆకాశమునందు) దేవనుందుభయః దేవతల డవాద్యము 

లగు, దులదుభులు-చ।|' కుః-చేసినవి. దశరథు(డు పు_తజన్మోత్సవమును [పకటించు 

టకై యేర్పాటు చేసిన మంగళవాద్వములు | మోగకముందే లోకకళ్యాణార్థ ముద 
యించిన రాముని యెడలగల తమ భక్తిని ఆనందమును వెలి డించుటకై స్వర్గము 

నుండి దేవతలు దుందుభులు (మోగింవిరనియ, ఆ తరువాత అయోధ్యానగరము 

మంగళ వాద్యనాదములతో నిండిపోయె ననియు భావము. దామాదుల జన్మముచేత 

భూలోక స్వర్జోకము లానందపరవళము లయ్యె నన్నది సారాంశము. 

శో సంతానకమయీ వృష్టి ర్భవనే తన్య ేతుషీ. 
సవ్మంగళోపచారాణాం వై వాదిరచనా 2.భవక్. 77 

వ్యాఖ్య : తస్య-ఆ దశరథుని యొక్క, భవనే-మందిరమున, సంతానక 

మయీ-కల్పవృక్ష కుసుమ మయమైన; వృష్టిః- ఘు, సేతుషి-పడినదై , వ 

(సా- ఏవ)-అదియే, సన్మంగళోపచారాణాం- (తజన్మగాల మందవసర న 

మంగళ వస్తూపచారములకు, ఆదిరచనా-! పథ  ర్యము, అభవత్-అయి ది. 

ప్యుతజన్మ సమయమున జాతకర్మ, నామకరణాది వైదిక (కియా కలాపమునకు 

పువ్వులు, ఫంములు, రంభా స్త ౦ంభములు, మామిడియాకులు మొదలయినవి కూర్చు 

కొనుట యాచారము. దశరథుని భవనమునం దామంగళోపచారములను సేవకు 

లారంభించుటకంటే ముందే స్యర్గమునుండి కల్పవృక్ష కుసును మయమగు పుష్ప 

వృష్టి కురిసి, అదియే మంగళోపచారములలో మొదటి యపచారమైనది. శ్రీరాముని 
యవతార సమయమున మానవృలకంచె ముందే దేవత లానందోత్సాహములను 

వె డించుచుండి రని భావము. “సంతానాః ఎవ సంతానకాః (స్వార్ధమున “బ్రో 

| త్యయము), సంతానకానాం పుషా ఏజీ  సంతానకాని, సంతానకానాం వికారః 
తానకమయీ” అని విగహము చెప్పుకొనవలెను. పేతుషీ* ఇది పతుల్ధాతు 

వునకు “క్వసు” (పత్యయము, జీప్ను చేర్చగా నేర్పడిన రూపము, “క్యసుళ్చ” 

అనుపాణిని సూూతము భూతకాలమున దీని [పయోగమును సమ్మతించుట చేత, 
పేతుషీ-పడినది, ఆని యర్థము చెప్పబడినది. (పడినదై , అనుట సులభ బోభకొజకు 
మా! తమ) - 

శ్లో. కుమారాః కృతసంసా్కారా నే థాతీ9 స్తన్య పాయినః 
ఆనంచే నాగకే "నేవ సమం వవృధిరే పితుః 78 
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వ్యాఖ్య : కృతసంస్కారా:-చేయబడిన జాతకర్మ, నామకరణములను 

సంస్కారములు గలవారును, ధాతీ స్తన్యపాయినః-ధా|తీ- దాదులయొక గాః 

స్తన్య-పాలను, పాయి నః- తా గుచున్న వారునునగు, లే, కుమారాః- 

ఆరాజకుమారులు, ఆ (గ జేన,ఇవ.- తమక ౦ పే ముందే 

పుట్టినట్టున్న, పితుః-తం[డియగు దశరథునియొక్క, ఆనందేన, సమం-ఆనంద 

ముతోపాటుగా, వవృధిరే-వృ నిపొందిరి (పెరిగిరి). [పాజుపత్య పురువృంతు 

పాయసము నిచ్చినప్పుడే తన పు తసంతానము కలుగు నన్న యానందము దశ 

రథునికి కలిగెను. కనుక పు అలఅకంపే ఆనందము అ_గజస్ట్థానము న్మాకమించినది. 

ఇప్పుడు పతులు పుట్టి పెరుగుచుండగా ఆనందముతో సెతము పెరుగుచున్నది 

అట్టు దశర(థుని ఆ నందముతోపాటు కృతస౦స్కారులై న 

రామాదులు, దాదుల పాలు తాగుచు 'పెరుగుచుండిరనియు, దశరథుని యానందము 

ఇనుమడించుచుండె ననియు భావము. “అ గెజాతం అ గజం" మొదటపుట్టినది 

ఆని యుర్ధము. అలంకారములు: ఊత్వేశ, సహో క్రి. 

శ్లో. స్వాథావికం వినీతత్వం తేషాం వినయకర్మణా 

ముమూర్భ సవాజం "'తజో వావిషేవ వావిర్భుజామ్ 79 

వ్యాఖ్య : తేషాం- ఆరాజకుమారులయొక్క_, స్వ్యాభావికం-సహజ ని 

(పుట్టుకతోనే వచ్చిన), వినీతత్వం-చక్కని పవ ర్హనము, వినయకర్మణా-। మ 
శిక్షణాభ్యాసముచేత, హవిర్భుజాం- అగ్నులయొక్క_, సహజం-స్యాభావిం న, 

తేజః-లేజసు- , హవిషాఇవ. జ్యాది (దవ్యముల చేతవల, ముమూర్న- ద్ధిని 

పొందెను. వి ఇ0శసంభూతు న ఆ కుమారులకు సహజముగానే యున్న వినయ 

సంపద గురు ల శిక్షణము తి, సహజతేజస్సుగల అగ్నికి హోము దవ్యములచేత 

తేజస్సు ఇను డించినట్టు వృద్ధిని పొందెను, హవిర్భుక్ ళ బ్లమును అగ్ని కుపయో 

గించుట యు క్రియు క్రముగా నున్నది. హవిస్సును తినువా'ాడ ఆజ్యాది హవిసు 

భోజనముగా లభించినప్పుడు వృద్ధిని పొందుట సహజముగదా. “హవిర్భుజాం” ఆని 
బహువచనము నుపయోగించుట కుమారచతుష్టయమున కుపమానముగా నుండుటకే. 

ఉపమాలంకారము. 

శో. పరసన్పరా విరురా స్తే తదఘో రనఘం కులమ్ 

అల ముదో్యోతయామానసు న్రేవారణ్య మీవర్తవః 8G 
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వ్యాఖ్య ; పరస్పరావరుద్ధాః-ఒకరితోనొక' రు కలహించుకొనినవారగు 

(సౌ| ఖా తముగలవారగు), తే-ఆకుమారులు, తత్- [పసిద్ధమైన, రఘోః-రఘు 
మహారాజుయొక్క, కులం-వంశమును, బుతవః-వసంతాది రుతువులు, దేవారణ్యం, 

ఇన-నందనవనమునువలె ఆలం-మిక్కిలిగా, ఉద్యోతయామాసుః-| పకాశింపంబేసిరి. 

సవళితల్దుల కొడుకు లగుటచేతను, బాలు రగుటచేతను, పరస్పరము కలహించు 

కొనుట లోకాచారమై యున్నప్పటికిని, ఒకే విష్ణువు నలుగురుగా బుట్టుటచేత వారం 

చేరును ఆన్ని విషయములందును ఏకాధీ పాయము గలవారై స్నుపసిద్ధమైన రఘు 

వంశమునకు మిక్కి_లి కీ ని దెచ్చిరీ. ఆడి బుతువులు పరస్పర విరుద్ధ స్వభావ 

ముబు గలవియైనను స్వ ము నందలి నందనో ద్యాన విషయమున నన్నియు నేక 

విధముగా నుంతుటవలె న్నదని చెప్పుట, బాలుర దివ్యత్యమునకును, రఘువంళ 

మునకు గలిగిన దివ్యకోభకును సూచకము. ఆలంకారము ౩ ఉపమ, ఈ 

శోకమునందలి “తత్” శబ్దమునకు “అది యని యర్థముకాదు. (పసిద్ధము అని 

యర్థము. కనుకనే “య త్తడోర్నిత్య సంబంధళొ ఆనున్యాయను ననుసరించి 
“యత్” శబ్దము వాడబడలేదు. (పసిద్ధారకమగు “తత్” అనునది *యత్ాను 
కోరదని ఆలంకారిక సిద్ధాంతము. “ప్రసిద్ధ (ప్మకాం తానుభూతార్థక _స్రచృట్టో 
యదుపాదానం నాపేశకేలో 

శ. నమౌనే ఒపిచ సౌభాతే) యథోభౌ రామలత్మణా 

తథా భరతశతుఘ్నా పీతా ద్వంద్వం బభూవతుః 81 

పలి చ (కించ) -మరియును, సాఖ్మాశే-సోదరభావము, సమానే, అపి-సమా 
న అయినప్పటికిని, యథా-ఎట్టు, రామలక్ష్మణౌ -రామలక్మణులు,ఉభౌ-ఇద్దరును, 

శ్యా-(పేమచేత, ద్వంద్వం-జంటగా, బభూవతుః-ఏర ఎడీరోః తథభా-అన్లే, భరత 
(తుషఖ్నో-భరతశ (శుఘ్నులు, ఉభౌ -ఇడ్డరును, (వ్రీత్యా-। పేమచేత, ద్యంద్వం- 

జంటగా, ఐభూవతుః-ఏర్పడిరి, రామ లక్మణ భరత శ (తుఘమ్నుణ ౩ భాతృ పేమ 
సమానమే ఆయియున్న ప ్పటికిని _(పేమభావముయొక్క. ఆధిక్యముచేత రామ 
లక్ష త లొక్కజంటగాను, భరతశ [తుఘ్ను లొక ప్రాజంటగాను ఏర్పడి యొకరి 
కొకరు విడిచియుండవాలని స్నేహముతో లోకము వారికి జంటలుగా నభ్రివ్య త్ర 
మెరి. కౌసల్య సుమ్మిత కిచ్చిన పాయస  భాగమువలన లక్ష్మణుతును, 
"కెయి సుమ్మిత కిచ్చిన పాయస భాగము వలన శతుఘమ్ను(తును పుట్టి 
కుండుటచేత వారిక ట్టి ద్యంద్యభావము సహజమై యుండెను. సే ్నహమునకు 
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బాహ్మనిషి త్రముండదు, ఆంతరమైన నిమి త్రమే దానికి కారణము. అనగా అట్లు 
జంటలుగా నేర్పడవలె నని వారనుకొనకయే జంటలుగా నేర్పడిరనియ, నలు 

గురియందును భాతృ పేమకు మాతము కొదువ లేకుండె ననియు భావము, 

సౌ భాం = సు-[[భాతరః యేషాం తే సు భాతరః సు భాత్యాణాం భావః 

సొ భ్యాతమ్, ఆని వ్యుత్పత్తి. యువాది గణపఠిత మగుటచే “అణ” (పత 
యము వచ్చినరూపము. 

శ్లో. తేషాం ద్వయో ర్వ్వయో రైకళ్యుం బిిదే న కచాచన 

యథా వాయువిభానస్వో ర్యథా చంద 9సముద9)=గ 82 

వ్యాఖ్య : తేషాం-ఆ నలుగురిలో, ద్వయోః, ద్యయోః -ఇద్దరిద్దరికి (రామ 
లశ్మణులకు, భరత శ తుఘ్నులకు నని యర్థము), వాయు విభావస్యోః= యభా.. 

పవనాగ్నులకు వలెను చం దసము[ దేయోః, యఖా-చం_దసము. దులకువలెను, 
బక్యం-ఐకమత్యము, కదాచన-ఎప్పుడును, నబిఖిదే-భేదించలేదు (చెడలేదు), 
జంటలుగానున్న రామలక్ష్మణ, భరత శ తుఘ్నులకు ఎప్పుతును, ఏవిషయమందును 
భేదభావములేక ఐకమత ముతో నుండిరి. ఆది సహజము, _ స్వతస్పిద్ధమనై 
యుండెను, ఆగ్నివాయు లయొక్కయు, చందసము్ముదులయొక్కయు సంబంధము 

వలె సుఖదుఃఖములందు డని స్నేహమేర్పడి యుండెనని భావము. గాలి ఆగి 
మండుటకు సహకరించుటయు, చం దోదయమున సము దు( డుప్పొంగుటయు 
లోక (పసిద్ధములుగదా! అలంకారము: ఉపమ. 

య 
శో శ ప9జానాం పజానాఛా నైజసా విశ) యేణచ 

మనో జవ ర్ని దాఘాంశే భ్యామాథా) దివసా ఇవ రికి 

వ్యాఖ్య : _పజానాఖాః-| పభువురై న, తే.ఆ రామాదుల్తు, తేజసా.-| పభావము 
చేతను, [ష్మశయేణ, చ-వినయము చేతను, నిదాఘాంతే (నిదాఘ -|- ఆంతే)- 

(గీష్మర్తువు ముగియు కాలమునందు, శ్యామా భాః-నల్లని మేఘములు గల, దివసాః 

ఇవ-దినములువలె, (_పజానాం-జనులయొక్క, మనః -మనస్సును, జ| హుః-హరీం 

చిరి (ఆక ర్లించిరి). పజానాథులై న ఆరాజకుమారులు పెరిగి జనులలో (దిరుగుచు; 
[గీష్మాతపమువంటి తమ తేజస్సుచేతను, శ్యామూ[ భదివసములవంటి వినయము 
చేతను, [పజలకు ఆనందమును జేకూర్చుచుండి రని భావము, శ్యామా భదివస 
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ములు ఎక్కువ ఉష్ణముగాని, ఎక్కువ శైత్యముగాని లేక హాయిని గూర్చునుగదా! 

“సిదాఘాంత” పదము రావణుని యవసానదశను, “శ్యామా, భదివసములు” 

రామాదుల చల్చదనమును వ్య క్తముచేయును. ఆలంకారము: ఉపమ, 

ళో న చతుర్ధా బి వ్య _స్తః (వనవః పృథివీ పశేః 

ల ధర్మార్థ కామ మోజతూణాం అవతార ఇవాంగభాక్ 84 

వ్యాఖ్య : సః-ఆ, చతుర్థా-నాలుగు విధములుగా, వ్య స్త సః వేరువేరుగా 

నున్న, పృథివీపతే. దశరథమవోరాజుయొక , | పసవః . సంతానము, అంగఖాక్ - 

[పత్యేక శరీరములు భరించిన, భర్మార్థకామమోశాణాం-భర్మము, అర్థము, కామము, 

మోక్షము ఆనుపురుషార్థములయొక్క, అవతారః, ఇవ--అవతారమువలె, బభౌ- 
పకాశించెను, పురుషార్ధ చతుష్టయము వేరువేరు మూర్తులను ధరించినట్టు " ఆ 

నలుగురు కుమారులవలిన దశరథునికి గలిగిన యానందము పురుషార్థ చతు డక్ 

[పా ప్రి పి యేకకాలమునందు లభించినట్టుండె నని భావము, కుమారులు మూ భ 

వించిన పురుషార్థములా? అని యూహీంచుటచేత నిది యు త్పేశాలంకారము. 

శో. గుణై శారాధయామాసు స్తే గురుం గురువత్సలాః 
త మేవ చతురంశేశం రత్న్నై రివ మహార్థవాః 85 

వ్యాఖ్య : గురువత్సలాః-తం[డిపై భక్తిగల, తే_ఆ రామాదులు, 

గుణై ః-వినయాది గుణములచేత, గురుం-తం| డియ, చతురంతేళం- 

నాలుగుదిక్కు.లకు |ప్రభువై నవాంతు నగ్కుతం, ఏవ-ఆదశరథునినే, మహార్ణ వాః- 

నాలుగు మహాసము. దములు, రత్ష్నైః, ఇవ-శమయందున్న రత ్న ములబేత వలె, 

ఆరాధయామాసు; - ఆరాధించీరి “సతోషన పెట్టిరి). తండిపై నత్యంత భక్తిగల 

ఆ నలుగురు కుమారులును తమ వినయాది గుణములచేత, నాలుగు మహాసము[ ద 

ములు తమయందున్న రత్న ములచేత చతుర్దిగీళ(డగు దశరథుని ఆరాధించు 

చున్నట్లు ఆతనినే సంతోష పెట్టిరి, అనగా జళరథుంతు లాలన పోషణాదుల చేత 

కుమారులను సంతోష పెట్టుట కంచే యెక్కువగా కుమారులే తమ  వినయాది 

గుజములచేత తండి నొనందప రచి రని భావము. గుణవంతులగు కుమారులవలన 

తండి మిక్కితి సంతసించు నన్నది పరమార్థము. సము[దముల నుపమాన 

ములుగా( జెప్పుటచేత రామాదుల ధీరత్య గాంఫీర్యములు వ్య క్రమగుచున్న వి. 

ఆలంకారము: ఉపమ, 



దశమ సర్గము 48 

శో, నురగజ ఇవ దంతై ర్భగ్ను దై_త్యాసిధారై 8 

నయ ఇవ పణబంధ వ్యకయోగ రుపాయెః 

వారి రివ యుగదీర్శె ర్లోర్భి రంప _న్తదీమొః 

యా 
పతి రవనిపతీనాం తై శ్చకాశే చతుర్శిః 86 

వ్యాఖ్య: భగ్నదై. త్యాసిధారై g (భగ్న, దెత్య, అసిధారె రః) మొక్క-చోవు 

నట్టు చేయబడిన, రాక్షసులయొక Jes ఇడ్గ్డముల యంచులుగల, దంతై ౩-దంతము 

లతో, సురగజః, ఇవ-ఐరావతము వలెను, పణబంభ వ్యక్త యోగైె ః- ఫలసిద్ధిచేత 

వ్యక్త క్రములై.న [పయోగములు గల, ఉపాయెః-సామ, దాన, భేద ద దండము లన 

బడు చతురుపాయములతో, నయః, ఇవ-రాజనీతివలెను, యుగరీ ర్లైః- బండికాడివలె 

పొడవై యున్న, దోర్భిః-బాహువులతో, హరిః, ఇవ-విష్ణువు వలెను, తదియై:- 
ఆవిష్ణువునకు సంబంధించిన, ఆంశై ౩-అంశభూతులై న, చతుర్భిః త్రే:--నలుగురగు 

నా రామాది కుమారులతో, అవనిపతీనాం-రాజులకు, పతిః-అధిపతియైన దశర థుడు 

చకాశే- పకాశించెను, ఐరావతము దంతములు దాని శరీరభాగములే. అర్ర చతురు 

పాయములు నీ కంశములే, విష్ణువు బాహువులు విష్ణుళరీరభాగములని చెప్పనక గ్రార్ 

లేదు గదా! ఆత్మావై ప్యుతనామాసి ఆను (శుతివాక్యము వలన దశరధుని 

యాత్మభాగము రామాదులు, వారు వివ్ష్యంళ సంభూతులగుట మరియొక విశే 

షము.- అట్టి కుమారులతో ఐరావతము వలెను, నీతిళాస్త్రమువలెను, విష్ణవువలెను 

రాజాధిరాజగు దశరథు(తు _సకాశించె । నని తాత్పర్యము. మొదటి యుప మానము 

చేత రామాదుల శౌర్యపరా కమములు, రెండవ యుపమానము చేత వారి రాజనీతి 

చాతుర్యము, మూడవదియగు విష్ణబావూపమానముచేతి వారి లోకరక్షణ భర్మాను 

షాన్క ఫుహామహిమోపే పిశత్యములును ధ్యనించుచున్నవి. ఉపమానోపమేయములు 
వాబుగు సంఖ్యలోనే, పుంలింగములుగానే యుండుట _ గమనింపవలెను. "పెక్కు. 

ఉఊడమే బాంతుటచేత ఇది మాలోపమాలంకారము. సర్షాంతనన కనుక వృత్త తము 

మాళినడి/*ఇది మాలినీవృత్త తము: 

ఇది మహాకవి, కాళిదాస కృత రోఘువంళ 

కావ్యమున రామావతారమను దశమ సర్గమునకు కేశవ పంతుల 

నరసింహశాన్ర్రీ రచిత 

తెలుగు లఘువ్యాఖ్య 



శః 
మహాకవి కాళిం=*స కృత 

రప షె ఘ్టుష్లర్లిక్షవ 
మ్ కాశకేన న కిల ఊలీశ్వరో 

రామ మధ్వరఏిఘాతశాంత యే 

కాకపతధర మేత శ్ర యాచితః 

శెజసాం హి న వయః సమీత్యకే. l 

వ్యాఖ్యః కౌళికేన-విశ్యామ్మతునిచేత 1 ఏత్య-వచ్చి (ఆయోధ్యకువచ్చి) సః, 
&తీళ్వరః-ఆదశరథ మహారాజు, అధ్యర  'విఘాతశాంతయే-యజ్ఞముయొక్క. 
విఘ్న ముల శాంతి కొకు, కాకపక్షధరం-బాలునికి తగినజుట్టుగల (బాలుడే 
యన్న), రామరి-శ్రీరామునిి యాచితః, ఇలు-కోరబడెనుసుమా!, తేజసాం- 
తేజస్సులు, ఆనగా పర్మాకమ వంతులయొక్మ-వయః-వాల్యాడి వయస్సు, న, 
సమీత్యుతే, హి-చూడబడదు కదా! కుశికవంశజుండగు విశ్యామి[తుతు ఆయోధ్యకు 
వచ్చి తాను చేయుచున్న యజ్ఞమునకు రాక్షసులు కలిగించుచున్న ఆటంకములను 
తొలగించుటకై తనవెంట శ్రీరాముని బంపుమని దశరథుని వేడెను. బాలుండేయై 
యున్నను రాముతు మహాపరా కమవంతు(డై _ యున్నం=శ అట్టకోరెను. 
పరా కమవంతుల విషయమున ఇత(కు బాలుడా? య క్రవయస్ము. డా? ర్దుడా 
అని లోకము ఆలోచింపదుగదా! అం" ౫నలన విశ్యామి[ తుని కోరిక సమంజసమైనదే 
నుని భావము. బాలురజుట్టుకు “కాకపక్షముో అని పేరు. “బాలానాంతు శిఖా 

క్హా కాకపతః. శిఖండకళ అని హలాయర. నిఘంజు. ఈనర్గయింగ 
“ద్ధతావృ త్తము అనుసరింపయడినది. “రాన్నరావివా రథోద్ధకా లగ” అని 
ణము. 'రగణ, నగణ, రగణములును, ఒకలఫ౧స్క ఒక గురువు నుండును, 
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ళో, కృ చృలబ్ధ మపి లబ్ధవర్షభాక్ 

తం దిదేశ మునయే సలక్మణమ్ 

అప్యనుపణయినాం రఘోః కులే 

న వ్యహాన్యత క: -చి దర్ధితా. వి 

వ్యాఖ : లబ్ధివర్జభాక్ -పసిద్ధులగు విద్వాంసులను సేవించునట్టి యాదకర 

థు(డు, కృ! లిట్టిం, ఆపి-ఆలికస్టముచేత తనకు లథించినవాడై నను, సలకశ్ష్మణం- 

లక్మణసహి (డగు, తం-ఆ రాముని, మునయే-విళ్యామి తునికి దిదేశ-ఇచ్చెను, 

(ఆదియంతే) అసు పణయినాం, ఆపి-|పాణములను కోరువాగియొక్కయు, ఆర్థిరా- 

యాచన, రఘోః- రఘుమహారాజు యొక్క, కులే-వంకమునందు, కదావీర్- 
ఎప్పుడును, న వ్యహన్యత-నిరాకరింప(బడలేదు (నిషృలముగా( జేయబర లేదు. 

అర్ధికి [పాణములనై నను ఇచ్చునట్టి యావంశము వారికి పుతత్యాగము ఆళ్చర 

కరేముకొదు గనుక, అనేక |వతములు, యజ్ఞము చేసి కన్న పుతుడైనను రాము 

విశ్వామి తుని కోరిక (పకొరము దళ రథు(డీబ్చివేసెనని భావము, లబ్ధవర్జుండగాన 

పండితుడు. . “లబ్ధవరో విచక్షణః” ఆనియమరము* 

శా. యావ చాదిశతి పార్టివ స్తయోః 

నిర్ణమాయ పురమార్గ సంస్కియామ్ 

తావ దాళు విదధే మరుత్సఖై * 

సా సపువ్పజలవర్షి 1 ర్ప్పచెః వి 

వ్యాఖ్యః పార్థివః :-పృథీవీళ్వరు(డగు దశళర(థుడు, తయోః-ఆయిద్ద జియొక 

(రామలక్మణులయొక్ రా)? నిర్గమాయ-|పయాణము కొరకు, పురమా 

సం స్కియాం-నగరమార్గసంస్కారమును (ధూశిసంమార్జన, గంధోదక సేచ 

పుష్ప సమర్పణాద్యలంకార (కియలను, యావశ్- ఎంతలో, ఆదిళతి-ఆజ్ఞాపించెనో 

తావత్_-అంత సమయములోనే, మరుత్సలై. 8-వాయుదేవుని మి తులచేతను, 

సపువ్పజలవర్షి భిః-పువ్వులతో కూడిన జలబిందువులను వర్షించునట్టి, ఘనైః- 

మేఘములచేతను, సా-ఆ నగర సంస్కార కియ, ఆశ- ఖీ ఘముగా? విదధే- చేయ. 

బడెను. బేవకార్యము  _ నారంభింపనున్న _ శ్రీమవివిష్ణు నవతారమగు రాముని 
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ప్రయాణ సన్నాహమును దళరథు(డాళ్ళాపింప(గానే, దేవతలగు వాయుసఖులు 

ధూశిసంమార్జ నమును, మెఘములద్వారా క్షీ _దుండు జలసేచన పుష్పవికీర్ణనాదులను 

వెంటనే నిర్వో ర్రీంచి రని భావము. 

శ్లో తౌ నిదేళ కరణోదరాకె పితు 

ర్భన్వినౌ చరణ యో ర్ని పేతతుః 

భూపతే రపి తయోః (పవత్స్యతోః 

నమ*)యో రుపరి బాష్పవిందవః 4 

వ్యాఖ్య: నిదేశకరణ తోద్యతొ -తం _డియాజ్ఞను నిర్యర్తి రించుటకు . సిద్ధపడిన 

వారును, ధన్వినౌ- ధనుస్సులను ధరించిన వారును నగు, తౌ-ఆ రామలక్మణు 

లిద్దబును, పితుః-తం! డియొక్క_ చరణయోః-షాదముల పైన, నిపేతత్కుః-పడిరి 

(నమస్కరించిరి) భూపతేః అపి-5౮ జుయొక్కయిు, అమరం క నిటి 

చుక్కలు, (పవత్స్యతోః- ౩ పవాసమును చేయబోవు బాబును మ 

రించుచున్నవారును నగు రామ లక్ష్మణులయొక్క, ఉషరి.మైమ వ్ య్ 
ఇచ్చటి కీయ క రృృపదమగు వాష్పవీందువుల ననుసరించి. చోనిపేతుో 
హు మార్శ(బడినది. షీ! తాజ్ఞను మారుజల్మి_క sie 

లక్ష్మణులు పయాణ సన్నద్ధులై తం డి పీచములయందు శిరస్సులుంచి నమస. 

రించుచుండగా నెంతదాతయైనకు దశరంథుకు పుతవాత ల్మిముచేత (ప్రవాసము 

చేయదోవు వారిపై కన్నీ బృరాల్బె నని భావము. 

శో కెపితు 5 షయన జేన వారితొ 
య 

కించి దుకిత శిఖండకా వుఖౌ 

ధన్వినౌ త మృషి మన్వగచ్ళతాం 
పౌరద్భపి. కృత మాళ్లతోర ణా. ర్ 

వ్యాఖ] : పితుః-తం_డియొక సః నయనజేస-కన్ను లనుండి రాలిన, 

వారిణా-బాషో ఏదకముచేత, కించిదుకితశఖండకా- కొంచము తడుపబడిన బొట్టులు 

కలవారును ధన్వినౌ-ధనుర్దరులును నగు, తౌ, ఉభౌ-ఆయిడజు రామలవ్మణు 
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లును, పొరదృష్టి కృత మార్గతోరణా_పౌరదృష్టి- పజాసమూహపు కన్నులచేత, 
కృత-కల్పింప(బడిన, మార్గతోరణౌ -దారియందు కట్టబడిన కలువపూ(దోరణములు 
గలవారగుచు, తం, బుషీం- ఆవిళ్యామి త బుషిని, అన్వగచ్చతాం- ఇనుసరించి 
వెళ్ళిరి. “ఖా చూడా శిఖండఃస్వాత్ ” ఆనియమరము. శిఖండ శబ్దమునకు 
“శేషాద్విభాషా” అనుసూతమువరిన “కొ (పత్యయమువచ్చి “శిఖండక” అని 
యెనది. వాత్సల పూరితవ లైన తండి కన్నీళ్ళతో తడిసిన తలలుగల రామ 
లక్ష్మణులు ధను రులై, [పజలక నులే కలువదండలై మార్గము నలంకరింపగా విశ్వా 
మి(తుని వెనుక డచిరని భావము. రాముడు మారువల్క_క వెళ్ళుట ప_తాజ్జాపరి 

పాలన దీక్షయొక 1 పరాకాష్ట. 

ల్లో లమ్మణాను చర మేవ రాఘవం 

నేతు మెచ్చ దృషీ' రిత్యసౌ నృపః 

ఆశిషం (పయుయు జే న వాహినీం 

సా హీ రవణవిధా తయోః వమా. 6 

వ్యాఖ్య : బుషిః-విశ్వామి.తు(డ , లక్మణానుచరం, ఏవ-లక్ష్మణ 

మ్మాతానుచరు(డుగానున్న , రాఘవం-రాముని, నేతుం-తీసికొనవెళ్ళుటకు, అచ క్: 

ఇతి-కోరియున్నా (డను కారణమువలన, అసౌ, నృపః-ఈ దశరథుడు, ఆశి షం- 

ఆశీస్సును, [పయుయుజే-చేసెను, వాహినీం- సైన్యమును, న _(పయుయుజే-పంప 

లేదు. హి-ఏకారణమువలననై- తే, సా-ఆయాశీస్సే, తయోః--ఆకుమారులయుక్క; 
రక్షణవిధౌ-కాపాతుటయందు, క్షమా-సమర్థమెయున్న దో; విళశ్యామి తుని కోరిక 
ననుసరించి రామునివెంట ఒకలక్ష్మణుని మా(తమే పంపుచు ఆశీర్వదించెను. వారికి 

సైన్యసవాోయ మక్కరలేదనియు, తనయాశీర్చలమును, ముని యను[గహమును 

వారిని గాపాతునని దశరథు( డెటుగునని భావము. 

శో. మాతృవర్గ చరణస్స SE మునేః 

తొ (పవద్య పదవీం మవొజనస; 

రేజతు ర్లతివాత్ (వవర్తినౌ 

భాన్మర స్య మధుమాధవా న్ు 7 
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వ్యాఖ్య : మాతృవ చరణస్పృళౌ--తల్టుల పాదములను స్పృశించిన 

వారె (కౌసల్య, సుమి[త, కలను నమస్క-రీంచినవా రై), తౌ- ఆరామలవ్మ 

ణులు, మహౌజసః-మవాతేజ యగు, మునేః - విళ్యామి[ తునియొక గ్రా పదవీం, 

(పపద్య-మార్గవంను అనుసరించి, భాస్కరస్య- సూర్యునియొక్క_, గలివళార్ - 

మేషాదిరాళి సం కాంత్యనుసారముగా, _పవ ర్తినౌ-నడచునట్టి, మధు మాధవా, 

ఇవ_చై తవై శాఖ మాసములవలె, కేజతుః-| పకాశించిరి. తల్దులకు నమస్కరించి 
మహాలేజస్వియగు విశ్వామి[ తునివెంట నడచుచున్న రామలక్ష్మణులు, మేషాదిరాసు 

లను జేరు సూర్యగతిననుసరించు చై త, వైశాఖ మాసములవలె (ప్రకాశించిరని 
భావము, ఇచ్చట విళ్యామి[తుండు సూర్వునివలెను, రామలక్ష్మణులు, మరు. మాధవ 

మాసములవలెను ఉండిరని చెప్పుటచేత నిది యపమాలంకారము, చై[త, వై శాఖ 
మాసములు ఎండవేడిమి కలవియైనను పుష్పఫలభరితమగు (పకృతిని గలిగి 

యున్నట్టు రామలశ్ష్మణు లాహ్హాదక రమైన తేజస్సుగలిగియుండి రనియు, విశ్వా 
మి|తు(తు చండఖానులేజస్సు.(డై యుండెననియ [గహింపవలెను. “స్యాచ్చె తే 

చైతికో మధుః”, వైళాఖే మాధవో రాధ" అనియమరము, 

గా 
ట్లో. వీచిలోల భుజయో స్తృయో ర్షతం 

“శవా చవల మప్యళోభత 

తోయదాగమ ఇవోద్ధ్యభిద్య యో 

ర్నామభేయ సద్భశం విచేష్టితమ్. టీ 

వ్యాఖ్య : వీచిలోల భుజయోః- తరంగములవలె చంచలములగు భుజములు 

గల, తయోః -ఆరామలక్ష్మ ణుల యొక గ్రా చపలం, ఆపి-చాపల్యముగలద్దె 

యున్నను, గతం-నడక, “శోయదాగమే పరాకాలమునందు, Wo Gln ఉద్ధ్య 

ఫిద్యము అనుే ఒర్హుగల నదములయొక్క, నామరేయ సద+శం- సెర్డకు(డగిన, విచేష్టే 

తం, ఇవ-వ్యాపౌరమువలె, కై శవాత్ -బాల్యమువలన, తీశోభత. ఆందముగానే కన 

పడెన. బాల్యచాపల్య వశమున రామలశ్ష్మణులు చేతులను ఊపుకొనుచు నడచుట 

చూచుటకు ముచ్చటగా నుండె ననిభావము. ఉజ్బ తి ఉదకం ఇతి ఉద్ధ్యః అనింఘ, 

భిన త్తి కూలం ఇళిభిద్యః అనియు నర ములు గలయా రెంతు శబ్దములును నదముల 

పేరం యి (మండా వానిని “ఫిద్యోద్యానదే” అని పాజిని . నిపతింి, లకవ్" 

[పత్యయాంతములుగా జెప్పెను. 
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త్త, కొ బలాతిబలయోః పిభావతో 

విద్య్వయోః పథి ముని (వదిష్టయో; 

మమ్హ్లుతు ర్న మణికుట్టి మాచి తె 

మాతృపార్శ్వ్వ పరివర్శనా వివ, 9 

వ్యాఖ్య : మణికుట్టిమోచితా-మణులుపరచిన నేలపై నతువ(దగిన, తౌ- 

ఆళామలక్షుణులు, మున్నిపరిష్టయోః.-విశ్వామ్మ తునిచే నువదొంపండిన, బలాతి 

బలయోః, విద్యయోః- * “బలా, ఆతిబలా అనుపే ల మ:[తములయుక్క, 

(పభావతః- సామర్థం మువలన, మాతృపార్శ్య పరివ నౌ, ఇవ-ళల్లి పక్కన ఉన్న 

వాడ వలె, పథీ మార్గమునందు, నమమ్ధుతుః-వాడి లేదు (ఆలసిపోలేదు). చలువ 

రాళ్ళు పరచిన నేలపై 'దిరుగు సుకుషారో కుమారులె లై నప్పటికిని రామలక్ష్మణులు 

విళ్యామి; తు( డుపదేశించిన బలాతిబలా విద్యా పభావమువలన కఠినభూములపై 

నడచుటచేతగాని, సకాల భోజనాదులు లేనందువలనగాని ఆలత(ణెందక తల్లి పక్కన 

నున్నట్టు సుఖముగా నుండిరని భావము. ఈ సందర్భ* బునందలి రామాయణ 

శోకము ఈ విషయమును దృఢపరచుచున్న ది: 

శ్లో, “తుత్సిపాసే న కే రామ! భవిష్యేతే నరోత్తమ! 
బలా మతిబలాం చై వ పఠతః పథి రాఘవ!" 

మార్గమునందు బలా జతిబలా మం|తములను బరింమచో నీకు ఆకలి 

దప్పులు కలుగంబోవు రామా! ఆని యర్థము. ఈ విద్యల _పభావమువలన రాముని 

కరణ్యసంచారము మిక్కిలి సులభ మైనది. 

ఖో, పూర్వవృత్త కథితై ౩ పురావిద. 
సానుజిః పితృసఖన్య రాఘవః 

ఉహారిమాన ఇవ వాహానోచితః 

పాదచార మపి న వ్యభావయత్ బై 10 

వ్యాఖ : వాహనోచితః-ఊ త్తమా క్ట 6రథాదులనెక్కి (ప సయాణము చేయం 

దగిక, సానుజః, రాఘవః-లక్ష్మణసహితుండగు రాముడు,  పురావిదః-పురాణ 

RV 5 
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కథల నెరి(గినవా(తను, పిత సఖస్య-తనతం డికి మి తుండును నగు విళ్వా 
మి తునియొక్క, పూర్యవృ క థితై పూర్వకాలపు కథలకు - చెప్పుమాటలవేత, 
ఉహ్యామానః, ఇవ-మోసికొని (బడుచు స్నవాని వలె, పాదచారం, అపి-కాలినడ 
కను గూడ, నవ్యభావయత్ -మనస్సున కెకి,_ం౦చుకొనలెదు. మనస్సునకు సంతోష 
మును గలిగించు పూర్వకథలకు విశ్వామి_తుంయ. చెప్పచుండుటచేత ఆ సంతోష 
ములో తాను కాలి నడకన వెళ్ళుచుంటి నక్క తలుపే రామునికి. గలుగళేదని 
భావము. ఇది లోకానుభవసిద్ధము, మధుర సంభాషణ మకేయును మశము నడ 
చుచో దారి యెంతదూరమైశను క్రేళమును భాఎఎపక వెళ్యదుము గదా! 

ట్ట తె సరాంసీ రనవప్శ్ఫె రంబుభిః 

కూజితై ౩ శు9తిసుఖై ౩ పత త్రి JEL 
వాయవ; నురభిపుష్ప రేణుభి 

శాయయా చ జలదాః సిపేవిశే 11 

వ్యాఖ్య ౩; తౌ_ఆరామలక్ష పణులను, సరాంసి-సరసు లా: రసవది3- 
మధురములగు, ఆంబుధిః జలములచేతను, పత త్రింణః-పతక్షులు, _పతిసుఖై ఃచెవుల 
కింపైన, కూజితె 8-ధ్యనులదేతను, వాయవః-చాయువులు, సురఖిపుష్పరేణుభిః- 
సువాసనగల పువ్వుల పుప్పొడులచేతను, జలదాం-మేఘముల్పు భాయమయా-నీడ 
చేతను, సిషేవిశే- సెవించినవి, విశ్వామి.తునివెంట కథలువింటూ వెళ్ళుచున్న 
రామలక్ష్మణులకు దప్పియైనప్సుతు సరస్సులు మఘరజల ములను, పక్షులు చెవుల 
కీంపెన ధ్వనులను, గాడ్పులు పరిమళ వంతములగు పుప్పాతులను, ఎండతగులనీక 
మేఘములు నీడలను ఇచ్చి సేవించినవట, మవావిష్ణుస్యరూపుడ గు రాముడు తమ 
వద్దికి రాగానే _పకృతియంతయ పులకించిన దనియు, అవియన్నియ అట్టు 
'సేవిఆచి ధన్యములై న వనియు భావము. 

ళో, నాంభసాం కమలళోభినాం తథా 

కాఖనాం చ న పరి శమచ్చిచామ్ 

దర్శ'నేన లఘునా యథా తయోః 

(పీతి మాపు రుభయో న్తవస్వినః. 12 
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వాఖ్య : తపస్వినః -ముుల, లఘు నా-తమకిష్టమైశ, తయోః 

ఉల ౫౯-5 ప 0 డ్ర్ దర్శనేన-దర్శనముచేత, యథా-ఏవిథ 

ముగానైై తే, పీతిం-ఆశందమును, ఆపుః-పొందిరో, తథా-ఆవిధముగా, తమల 

కోభినాం- కమలములతో | , ఆంభసాం- ఉదక ముబయొక bi 

దర్శనేన-దర్శనముచేత గాని, పరి _శమచ్చిదాం-అలసటను పో(గొట్టునట్టి,  కాఖి 

నాం- -చెటయొక్క, దర్శనేనచ- దర్శనముచేతగాని, న, ఆపుః-ఏ పొందలేకపోయిరి 

రామలక్ష్మణుల దర్శనము వనమార్షశుందిలి ముకులకన్నులకు హామిగానుండె నని 

భావము. ఇచ్చటి “లఘు ” శబ్దమునకు “ఇష్టమైన” ఆని యర్థము. “| తిష్విన్నే౬ 

ల్పేలఘూ 8” అఫకియమగము 

8 > చక్ జ ; శ నె ఖు దగ్ధ వపుష సపోవనం 

(పాహ్య దాశరథి రా త్త కార్ముక ః, 

విగ హేణ మడనన్య చారుణా 

సో భవత్ (పతినిధి ర్న కర్మణా 18 

వ్యాఖ్య ౩ సః, ౨ త్రకాక్మర౭2.పటుకోఎడిన ధఎస్సుగం, దాశరథి! - 

(క్రీరాముండు, స్థాణు ఎన్సవపుష: _శవ్పనిచేత దహి-పబకిన శరీరము*ల, మదనస్య- 

మన్మథుని యొక్క, తవోవ:ం, | ఫొస్ట-తవి పోవరంమును [పవెశించి, చారుణా- 

అందమైన, వి గ హేణ-శరీరముచే త, _పతి:ధిః-| పతిరూసము గఎవాంతు, (సమా 

నుండు) ఆభ వత్ _ ఉరు. క క్మణా-పున్మథుని చేతలతో మాతము, న-కారు. 

ధనుర్ధరు(డై యున్న రాముడు దేహమ్మాత సామ్యముదేత మదన సుందరుండై 
యుండ _సియు, మన్మథుడు జేయు ముని మనశ్చాలన రూపమైన తపోవిఘ్న మును 

చేయక, ముపం కానందమును గలిగించు దేహ సౌందర్యము గలవా(తుగా నుండె 

ననియు భావము, 

శో. కొ సుకేతు సుతయా ఖీలీక్ళ'తే 

"కొకి-కా ద్విదిత శాపయా పథి 

నిన్యతుః స్టలని వేశి శాటనీ 

లీలయే వ ధనుషపీ అధిజ్యతామ్. 14 
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వ్యాఖ్య : కౌశికాత్-కథలు చెప్పుచున్న విశ్యామి, తునివలన, విదిత 

శాపయా- తెలియ(బడిన శాపము గలదియగు, సుకేతు సుతయా-సుకేతు పుతిక 

యగు తాటకచేత, ఖిలీకృతే- నడచుటకు వీలుపడనట్లు చెడగొట్ట(బడిన, పథి- మార్గము 

నందు, తౌ-ఆరామలక్ష్మణు లిద్దరును, స్థల? వే! స్ట | స్థల నివేశిత-ఉంచ(దగిన 

చోట నుంచంబడిన, ఆటనీ-ధనుస్సుల చివరిభాగములు గలవారై, లీలయా, ఇవ- 

అతిసులభముగానే, భనుషీ-తను ధనుస్సులము, అధిజ్యతాం- ఎక్కు. పెట్టబడిన 

యల్టెతాతు కలవానిని_నిన్యతుః-చేసిరి తేభనుషీ 
ఆధిజ్యాతాం నిన్యతుః” అ? వాక్యము. ఇది 'ద్వికర్మక కర్తరి _పయోగయు. 

కనీ! ధాతువట్టిది కనుక. “విదితకాపయా” అను విశేషణము, "తాడకకు అగస్త్యుని 

వలన గలిగిన శాపమును రామలక్ష్మణులకు విశ్వామి' . తుండు చెప్పెనని తెలుపును. 

“ఆగ స సః పరమ (కుద్ధ స్తా సాడకా మఖిశ పవాన్, పురుపాది మహాయశీ వికృతా 

నికృతాననా, ఇదం రూప మపాహాయ దారుణం రూప మస్తు జే” అ) రామాయణ 

వచనము. అట్టు తాడక భయంకర రూపముతో భిలమైయన ఆ మార్గమునందు 

మనుమ్యలను రక్మింయనన్న సంగతిని విశా మితుండు చెప్పుటచేత రామలక్ష్మణులు 

ధనుఃకోటులను నేలమైనుంచి, వంచి య “ళ్ళను బిగించి, తాడకావధార్థ మై 

సిద్ధపడి రని భావము. “వీల మ పహతం నమ్” అని హలాయుధ నిఘంటువు. 

తోం జాసి నినాద మథ గృవ్లాతీ తయో; 

(పాదురాస బహులతపా చపిః 

కాడ-కా చలకపాలకుండలా 

కాలి కేవ నివిడా బలాకినీ. 15 

వ్యాఖ్య : ఆథ-తరువాత (రామలక్ష శణులు ధనుస్సు లెక్కు-పెట్టి _మోగిం 

చిన పిమ్మట), తయోః-వారిద్దరియొక్క,జ్యాని నాదం- ధనుష్టేంకారమును, గృహ్హతీ- 

ఎరిగినదియై (విన్న దియె), బహుల క్షపా ఛవిః- -కృష్ణపక్ష ర్యాతి వర్ణముగలదియు, 

చల కపాల కుండలా-క దలుచున్న తలపు. తెల కుండలములుగల, తౌడకా- తాటక, 

నిబిణా- దట్టమైన శరీరము గలదియు, బలాకినీ- తనచుట్టు కొంగలు గలదియు 

కగుచు, కొలికా, ఇవ-మేఘ పం క్రీ వలె, | పొదురాస _పత్యక్షమయ్యెను, రామ 

కణ ధనుష్టంకార ధ్వనులకు కోపించిన తాటక, నల్లని శరీరకాంతితో, తల 

0! రెల కుండలములతో, భయంకర శరీరముతో, కొంగలు తనవద్దనున్న నర 
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మాంసమునక్తై చుట్టుకొనుచుండగా మెేఘపం క్రివలె | పత్యక్షమయ్యె నని భావము. 
“కాలిక” యనగా ఘనావలియని విశ్వ నిఘంటు వచనము. 

శ్లో. శీ/వవేగ ధుత మార్గవృతయా 

[చేత చీవరవసా స్వనో గయా 

అభ్యభావి భరతా గజ స్తయా 

వాత్య యేవ పితృ కాననోత్తయా 16 

వ్యాఖ్య : తీవ వేగ ధుత మార్గవృక్షయా- అత్యంతమైన గమన వేగముచేత 
ఊసిచేయబడిన మార్గవృక్షములు గిలదియ, |పేతవీవర వసా-పినుగుల వస్త్రము 
లను థరించినదియు; స్వనో[గయా-సింహనాదములచేత భయంకరమైన, తయా- 
ఆ తాటకచేర, పితృకాననోత్థయా-పితృకానన-శ్శశానము నుండి, ఊత్ధ యా-లేచిన , 

వాత్యయా, ఇన-గాడ్పు గుంపుచేత వలె, భరతా, గజః-ట్రీరాము(డు, ఆభ్యభావి- 

తిరస్క_రింప(బడెను. అతి వేగముతో చెట్లను ఊపుచు, చింకిపాతలను లేపుచు, 

పెద్ద ధ్యనితోగూడిన శ్మశానమునందలి సుడిగాలి వలె తీ వవేగాదులు గల తాటక 

రాముని చుట్టుముర్చై నని భావము అలంకారము ; ఉపమ, 

శ్లో. ఉద్యతై కభుజయపష్టి మాయతీం 
య 

(శోణిలంబి పురుపాం|త మేఖలామ్ 

తాం విలోక థి వనితావధే ఘృణాం 

పతిణా సవా ముమోచ రాఘవః. 11 

వ్యాఖ్య : ఉద్యతై క భుజయష్టీం- ఎ త్తబడిన దుడ్డుక [రవంటి భుజముగలదియై, 

ఆయతీం-వచ్చుచున్నదియు, శోజణిలంది పురుషాం తమేఖలాం----] శోణిలంబి- 
పిరుదులపై (వేలాడుచున్న, పురుషాంత-మనుమ్యల [పేగులనెడు, మేఖలాం- 

మొలనూలు గ అదియు నగు, తాం-ఆ తాటకను, విలోక్య- చూచి, రాఘవః- 

శ్రీరాము(డు, వనితావధే- స్రీవధయందలి, ఘృణాం-దేయను, లేదా ఆసహ్యఖావ 

మును ప్కతిణా, సహ-బాణముతోంగూడ, ముమోచ-వదలెను. తనను జంపుటకై 

భుజమునె త్తి భయంకరముగా వచ్చుచున్న తాటక'ను, “స్రీని జంపుట పాపము” 



ఫ్ర రఘు వంశము 

అనుభావమును విడచి, కరముచేత గౌదైను, ఇచ్చట నేక కాలమున రాముండు 

బాణమును న్ర్రీయందలి కరుణకోపాటు విడిడెనఏ చెప్పటకే నిది “సహో క్తి" 
ఆలంకారము. న్త్రీవధ పాపకృత్య మనుట నిరపరాధిని లేదా ఆతతామిని కానట్టి 

న్రీవిషయము. ఆతకాయిత్వము (చంప(దలచుకొని వచ్చుట) గల స్రీవిషయము 

కాదు, కనుక రామునికి న్రీవధ పాతకము నంట(గట్టు విమర్శనము సరికాదు. 

మనువు ఆతతాయివథ దోషము కానని యిట్లు చెప్పెను, 

కో “ఆతతాయిన మాయాంతం హన్యాదేవావిచారయన్ 

జిఘాంసంతం జిఘాఎసీయాత్ న తేన | బహ్మహా భవేత్ 
నాతతాయివదే దోషో హంతు ర్భవతి కళ్చనో 

3 లకు చ్చకార వివరం శిలాఘనే 
తాడకోరసి న ఛామసాయకః 

అ పపిష్ట విషయనని రతసా 

i 'చ్వారతా మగమ దంతకన్య తత్. 15 

వ్యాఖ్య వ సః, రామసాయకః-ఆరామునివాణము, శిలాఘనే-రాతివలె 

గట్టిదై యున్న, తాడకోరసి-తాఓకయొక _ వక్షస్థలము“ందు, యత్, వివరం-ఏ 

రం ధమును, చకార-చే సెనో, తక్-ఆది, రక్షసాం-రాక్షసులయొక్క , ఇపవిష్ట 

విషయస్య-|పవేశింపని దేశముగల (ఇంతకుముందు _పవేశింపని రాషసదేశముగల]. 

అంతకస్య-యమధర్మ రాజునకు, చ్యారతాం-ద్యారమగుటను, ఆగమర్ -పొందెను, 

శ్రీరాముడు తాటక వక్షస్థలమున బాణముచేత చేసిన రం'భము యకుధర్మరాజు 

నకు రాశ్షసదేళ (పవేశ మునకు చ్యారముగా నేర ్నడెను. ఇది (పథమ రక్షోమరణ 

మనియు, ఇకమీద చచ్చురాక్షను లెందరోగలరనియ సూచన. తాటకను శిలగా 

చెప్పుట ఉపమలో లింగస్వారస్యముకొఅకు “ఆకాడక్సా శిలా" శబ్దములు రెండును 

న్రీలింగములే. పాషాణ [ప _స్తరాదులు పుంలింగములు కనుక వాటిని వాడలేదు, 

ఖో. జాణభిన్న వ్యాదయా నిపేతుపీ 

సా న్వకాననభువం న ేవలామ్, 

విష్టప్యృతయ పరాజయ స్థిరాం 

“రావణా శియ మపి వృ్యక్ింపయత్ , 19 



ఏకాదళ సర్గ ము ర్ర్ 

వాఖ్య : బాఇభిన్న హృదయా-రామబాణముచేత చీల్చబడిన వక్షస్థలము 

గలదియై, ని పేతుషీ-నేలపై(బడిన దగుచున్న, సా-ఆతాటక, కేవలాం-ఒక, “స్వకా 

నవభివం-తన యరణ్యభూమిని మాతమే, నవ్యకంపయత్ - వణికింపలేదు, విష్ట 

పతయ పరాజయ స్థిరాం-విష్టప తయ- మూడు లోకముల యొక , 

పరా జయము-ఓటమిచేత, స్థిరాం - నిలువ దొక్కుకొని య 1, 

రావణ శియం, అపి-రావణాసువుని రాజ్బృలక్ష్మీని సైతము, వ్యక పయ - 

వణకించెను. రామబాణ౨హతలై పడిన తాటకవలన ఆమెయున్న కానన [పబేశము 

వణకిపోయెశు, ఆమెయనుచరులు గూడ భయకంపితులై రి. ఆంతేకాక తాటకావధ 
[శవణముచేత రావణునికిం/గూడ భయముగలిగె నని భావము. కేవల శబ్దము “కేవ 
లం” అనినపుంసకలింగమునందు పయోగించినప్పుడు మాతమే నిర్ణయము ఆను 

ఆర్థమును దెలపును. 

ళో. 'రామమన్మథ కరేణ తాడితా 

దుఃన పేన వాదయే నిశాచరీ, 

గంధవ [దుధిరచంద నోడితా 

జీఏి శేళవసతిం జగామ సా. 20 

వ్యాఖ్య: సా, నిశాచరీ. ఆరాక్షసి (తాటక), దుస్సహేన-సహించుటకు 

శక్యముగాని, రామమన్మథశరేణ-మదన డసుందరు(డగు రామునిబాణముచేత, 

హ గ“యే-వక్షస్థలమునందు, తాడితా-కొట్టబడినరియై, గంధవ్యదుధిరచందనోక్షితా- 
దు ధముగల ర క్తమను చందనముచేత 'పూయంబడినదియై, జీవితేశవసంతి-సర్వ 

| ణుల జీవితమున కధిపతియగు యమునియొక్క నివాసమునకు (నరక మునకు) 

జగామ-చేరెను. ఈ ోకమునందలి విశేషణదుల యర్ధబఐమున ఒక ఆధీసారికా 

నాయికావృత్తాంతము గోచరించుచున్నది. ఎట్టనగా, నిశాచరీ-రా| తివేళ సంచారము 

చేయునట్టి యఖిసారిక, దుస్సహేన - సహించుటకు శక్యముగాని, 
రామ మన్మథశరేణ-ఆందగాడగు మన్మథుని బాణముకేత హృదయే - మనస్సు 
నందు, తాడితా-కొట్టబడినదియె, గంధవ_దుధిరచందనో క్షితా- పరిమళముగల 

కుంకుమపూవు రసముచేతను, శ్రీగంధము చేతను, పూయబడిన శరీరను గలదయె 
జీవితేశవసతి౭-| పాణనాథుని మందిరమునకు, జగామ-వెళశ్లైను, ఆలంకారము; 

(పక్క తా _పకృతశ్లే!. “హృదయం మన ఉరసోః” అను విశ్వ్యనిఘంటు వచ 
నముదేత హృడయ శబ్దమునకు వక్షస్థలము, “మనస్సు రెండును ఆ ర్ధ ము లే, 



56 రఘువంశము 

“రుధిరం కుంకుమాస్ఫజోః" ఆయ విశ ్ఫఘ్ముటువే. కనుక రుదిర శ బమునకు 

రక్తము కంపమపుఖ] నర్గములు, *బీవితేశ” శబ్దము హౌగికార్థమున యముసి, 

జెప్పుట చమణా;_ర=::, 

శో. నైర్భతఘ్న మథ ముతవ న్యునేః 

జ్యోతి రింధననిపాతి భాస్క రాక్ 

సూర్య కాంత ఇవ ఆాడకాంతక; 21 

వాాఖ” : అథ-తగువాత, తాడకా౭తక9-రాముశు, ఆవదానతోషితాత్ -తన 

పరా కషముచే జ నంతోషించిన, మునేః -విశ్వామి_తునివలన, నై రృతఘ్నం-రాక్ష 

సుండు జంపైనిట్ట మంతవత్ -సం5. తక మపి, ఆన్ర్రం-బాణమును, సూర?కాంతః - 

సూర్యకాంతమణి, థాస_రాత్ -సూరు నివల", ఇంధననిపాతి-కజ్ఞలను దహించు 

నట్టి, జ్యోతిః, ఇవ-మంటకువలె, '; పాపత్ -పొందె సు. సూర్యకాంతమణి థాస్తూరుని 

వలన తేజస్సు పవలె (పీతుం న విక్యామి తునివలన రాక్షసమ్నమైస ఆస్త్రమును 
సమం, తకముగా రాముడు కకరించె న భావము, ఆంంకారము; ఉపమ, 

“ఆవదాన” మనగా పర్మాక ఏ, “పరా కమా౬వదాకంస్యాత్” అనె భాగురి 

చెప్పెను. భాస్తారునితో విశ్యామి తునికి ని, సూర్యకాంతమజితో రామునికి? 
బోలిక చెప్పుటలో గుకుశిష, సంబంధము సహజమై రాముడు గర్వము గహము 

నాకర్షించెనని సూచింప[బడి':ది. 

శ్లో. వామనా[శముపదం తతః పరం 

పావనం (కుత మృచే. రుపేయివాన్, 

ఉన్మనాః (పథమజన్మశచేపి ఆా 

న్యన్మరన్న పి బభూవ రాఘవః. బి2 

వ్యాఖ్య : తతఃపరం- ఆతరువాత, రాఘవః&-శ్రీరాముండు, బుషే?- 

కథలు చెప్పుచున్న విశ్యామి[ తునివలన, |శుతం-విన(బడినదియు, పావనం-పవి 

_తతను జేకూర్చునదియు నగు, వామనా శమపదం-తన పూర్యావతారమగు చామ 



ఏకాదశీ సర్గము ల్ 

నునికి నివాస యుండిన ఆ|శమస్థానమునా + ఊఉ పేమివాన్ -చేరీనవాడగుచు, 

_పథమజన్మచే తాని-పూర్యజఫ్మ కృతములగు విషయములు, ఆస్మరన్, అపి- 

స్మరించుకొనలే వా(డైనను, ఉన్మనాః-ఒక విధమగు కొత్సుక్య ము గలవాండు, 

బభూవ-ఆయె ను. విశ్యామి తుని కభాకథన (_పసక్రిలో వచ్చిన వామానా శమును 
జేరినప్పుడు రామునికి తన పూర్వజన్మస్మృతి లేకపోయినను, ఆజ్ఞాతసంస్కార 

_పాబల్యము లన మః నస్సులో నొక సంతోషి ద్వేగముగల జాత్సుక్యము గలిగెనని 
భావము. భారతీయ వేదాంతసిద్ధాంతము ననుసరించి మానవునికి సంభవించు జన్మ 

పరంపరలో [పా క్రనసంస్కార బలమువలన మనోవికారములు గలుగుచుండునని 

భావము. 

లో. ఆనసాద ముని 'రాతన స్తతః 

శిషగ్టివర్ష పరిక ల్పితార్హ ణమ్, 

బద్ద పల్లవపుటాంజలి (ద్రుమం 

దర్భనో న్ముఖ మృగం తపోవనమ్. ల 

వ్యాక : తతః-తరువాత, మునిః-విశ్వామి తుండు, శిష్యవర్ష పరికల్పితా 

ర ర ణం-శిష్యవ _ఇక్యల్శందమురేత, పరికల్పిత-సిస్ధ ముచేయంబకిన, అర్హ ణం 

(అర్హ ణా అసి న్ అస్తి ఇతి అర్లణం)-పూజాసామ గి గలదియు, బద్ధ పల్టవ 

పుటాంజలి [దుమం-బద్ధ- _జోడించుకున్న, సల్జవపుట- దొన్నెలవలెనున్న చిగురా 

కులే, అంజలి- దో బిళ్ళుగా(గలి, (దుమం-వృక్షములు గలదియు, దర్శనోన్ముఖ 
మృగం-విశ్వామి_ తదర్శనముకోసమై పైకిచాచిన ముఖములు గల లిళ్ళతోంగూడి 

నదియునగు, ఆత్మనః-తనయొక్క_, తపోవనం-తపోవనమును, ఆససొద..చేరెను. 

ఆతిథిసత్కార, భ కి, వినయాదులను ఇ శమమునందలి శిష్యవర్గము, వృక్షములు, 

sw bas సెతముపాటించు కాంతినిలయమగు తన యా[శమమును రామలక్ష్మణ 

తుండగు 'విశ్వామి[ తుండు చేరెనని భావము, | 

శో తత్ర దీక్షిత మృపి.ం రరతతు 

ర్విఘమ్నుతో దశరథాత్మకౌ శరై; 

లోక మంధతమసాత్ [క మోదితా 

రశ్శిభిః శని దివాక'రా వివ" D4, 
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వ్యాఖ్య ; త్యత-ఆచ్చట (విశ్యామి[తుని తపోవనమునందు), దశరభా 
త ్యకౌ-దశళరథుని కుమారులిద్ద జును (రామలక్ష్మణులు), దీశ్నితం- యజ్ఞదీశా సంస్కా- 

రమును పొందినముషిం-విశ్యామి తుని, శరై ః-బాణములచేత, విఘ్న తః-విఘ్న ముల 

నుండి, క మోదితా-వరుసగా ఉదయించిన (ర్మాతియందును, పగటియందును) శశి 

దివాక రౌ-చం[ దు(తును, సూర్యు(డును, రశ్మిథిః- కిరణములచేత, ఆంధ తమసాౌత్ - 

గాఢాంధకారమునుండి, లోకం, ఇవ_[పాణిసమూహమును వలె, రరక్ష 

"తుః-రక్షణ చేయుటకు. బూనిరి. రా తియందు చం[దుడును, పగటివేళ 

సూర్యుును వరుసగా లోకమును. గాఢాంధకారమునుండి కాపాడునట్టు, 
యజ్ఞదిక్షితుండై న విశ్వామి తుని, తమశరములచేత రాక్షసులు చేయవిఘ్నముల 

నుండి రక్షించుటకై , ఒకరి తరువాత నొకరు జాగరూకులై యుండిరని భావము. 

అలంకారము: ఉపము, 

ళో. వీథ్యు వేది మథ రక్కోబిందుభి 

ర్పంధుజీవ పృథుఖిః |పదూపి తామ్ 

సంథమో ౬ఒభవ దపోఢకర్శ్మణారి 

బుత్విజాం చ్యుత వికంకత (సుచామ్. లి 

వ్యాఖ్య ; అథ-ఆతరువాత, బంధుజీవ పృథుభిః-మం కెనపూలయంత పెద్ద 

వియగు, రక్తబిందుథిః-నెత్తురుచుక బ్రాలిచేత , (పదూషితాం-క లుషితముచేయ(బడిన 

వేదిం-యజ్ఞచేదికను, వీక్ష్య-చూచి, ఆపోఢకర్మణాం-వదలివేయంబడిన తమతమ 
పనులు గలిగినట్టియు,చ్యుత వికంకత (సుబాం- చేతులనుండిజాటీనపుల్ల వెలగక జ్ఞలతో 

చేసిన (సుక్కులుగలిగినట్టియు, బుత్విజాం-యజ్ఞమునందు సహకరించు ముత్వి 

జులయొక్క-_, సం భమః-సంచలనము, ఆభవత్ - జరిగెను, యజ్ఞ వేదిక మీద పెద్ద 

పెద్ద తెత్తురుచుక్క_లుపడి దూషితమైపోగా, దానిని చూచిన బుత్విజులకు భయము 
కలిగి, వారిచేతులనుండి (సుక్ [సువములు జారిపడెననియు,వారు తమపనులనుమాని 

కంగారుతో కలవరపాటు(జెంది రనియు భావము, హోమము చేయనప్పుతుపయో 

గించు గరిటెలపంటి కజ్జపనిముట్టకు [సుక్_సువము లనిపేరు. వాటినిచం[డ, పుల్ల 

వెలగక జ్ఞలతో చేయవలెనని శాస్త్రము. 

ళో ఉన్నుఖః సపది లక్ముణా (గజో 

బాణ మాశయముఖా త్సముద్ధరకా 
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రతసాం బల మపళ్య దంబరే 

గృ|ధపత పవనేరిత ధ్వజమ్. 26 

వాఖ్య : సపది -తక్షణమే, లక్షణా గజః-రాము(డు, బాణం- బాణమును, 

ఆ, శయముఖాత్ - ఆంబులపొదినుండి, సముద్దఠన్ _ ఫైకిందీయుచున్న వా(డగుచు, 

ఊర్థ్వ్యముఖః -ఆకాశమువై పున కెత్తిన ముఖముగలవా(డై ఆంబరే- ఆకాశమునందు, 

గృ ధపక్షపవనేరిత ధ్వజం స్త గృ ధపక్ష- గద్దల రెక గ్రాలయొక్క, పవన-_గాలిచేత , 

ఈరిత-కదలింపబడిన, ధ్యజం-రథముల జెండాలు గలదియగు, రక్షసాం-రాక్ష్షసుం 

యొక్క, బలం- సైన్యమును, ఆపళ్యత్ - చూచెను. యజ్ఞ వేదిక రక్తమలినము కాగానే 

తూజీరమునుండి బాణమును దీయుచు, ఆకసమువై పుకు చూచిన రామునికి గద్దల 

రెక్క_లగాలిచే రెపరెప లాడుచున్న రథ కేతనములు గల రకస కన్యను కనపడె 

నని భావము. రథముల పెన (గద్దలాడుట రాక్షసులకు దుళ కునము. “ఆసన్నమృ 

త్యోర్నిక టే చరంతి గృ | ధాదయో మూర్జ్ని గృహోర్భ భాగ గద్దలు మొదలగుపక్షులు 

మృత్యు వుసమీపించిన వ్యకితల మైనగాని, ఇంటిపై పెభొగమునందు గాని తిరుగును 

అని శకునార్దవమునందుకలదు. 

శో. తత 'యా వధిపతీ మఖద్విపాం 
య 

కె శరవ్య మకరో త్స నేతరా౯ 

కిం మహోరగ వినర్చి వి|కమో 

రాజిలేషు గరుడః (వవర్శ తె? 97 

వ్యాఖ్య : సః- ఆరాము(తు, త్మత- ఆరాక్షస సైన్యమున నందు, యొ-ఏయి 

ద్దజు, మఖద్విషాం-రాక్షసులకు, ఆధిపతీ. అధి పతులె లై యున్నారో, వ 

సుబాహు, మారీచులను, శరవ్యం-తనబాణమునకు లక్ష్యముగా, ఆకరోత్ _ చేసె 

ఇతరాన్ -ఇతరరాక్షసులను, న-కాదు; (తథాహి- -ఆదియుక్తమే) మహోరగ మ 

వి కమః-మహాసర్పముల పెంబడు పరా కమముగల, గరుడః-గరుత్మంతు(డు రాజి 

లేషు-ఆల్పములగు జలజంతువుల పెకీ, పవర్శ తేకిం?- వెళ్ళునాయేమి? వెళ దు అని 

అర్ధము. శ్రీరాము( డారాక్షన సై న్యపతులగు సుబాహు మారీచుల పైకి దనబాణము 
ఇను వేయం బూనెను గాని యల్పులగు నితరరాక్షసుల 'పెకి( గాదు. గరుత్మంతుడు 
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మహాసర్పముల మీదికి వెళ్ళనుగాని జలజంతువుల పైకి వెళ్ళ(డుగదా! ఆనితాత్స 

రకము. ఆఎంకారము; ఆర్థాంతర న్యాసము.“ అలగర్ద్' జలవ్యాలః సమౌరాజిలతుంతుభొ 

అనీయమర ము. 

ie సోజ(స్త్ర ము[గజవ మ్మనస్ర్త్రకోవిదః 

సందధే ధనుపి. వాయు దై వతమ్ 

తేన క్రై లగురు మవ్యపాతయత్ 

పాండు పత మివ తాడకా సుతమ్. 25 

వ్యాఖ్య : ఆస్త్రకోవిదః-బాణవిద్యాపండితు(డగు, సః-ఆరాము(డు, ఉగ 

జవః-మీక్కిలివేగముగల, వాయుదై వతం-వాయువు దేవత(గాగల, ఆస్త్రం-వాయ 

వ్యాస్త్రమును, ధనుషి-ధనుస్స్పునందు, సందధే-ఎక్కు పెట్టెను. తేన-ఆయస్త్రముచేత 
కై లగురుంఆపి- పర్యతమంతటియెత్తు, బరువునుగలవా(డై నను, తాడకాసుతం-మారీ 

మని, పాంతుష్మతం, ఇవ-ఒక పండుటాకునువలె, ఆపాతయత్ _పడ వేసెను. మహా 
వేగముగల వాయవ్యాస్త్రముచేత శ్రీరాముడు పర్యతాకారముతో ను * మారీచుని 

పంతుటాకునువలె నేల పై(గూల్నె నని భావము. అస్త్రకోవిద శబ్దము త ము(డెప్పు 

డెవ్యని మీద నెట్టి బాణమును [పయోగింపవలెనో యెజీిగ[యుండె నితలుపు 

చున్నది 

శో యః సుబాహు రితి రాతఫో౭ వరః 
లా 

త్మ తత విససర్చ మాయయా 

తం కుర(ప శక లీక్భతం కృతీ 

పత్తి) ా8 వ్యభజ చా|శమాత్ బహిః 99 

వ్యాఖ్య ఏ సుబాహుః, ఇతి-సుబాహువనుపేరుగల, యః-ఏ, ఆపరః-మరి 
యొక(డగుం రాక్షసః -రాక్షసు(తు (గలడోవా(డు) తతత త-ఆ| శమ పాంతము 
నందచ్చటచ్చట, మాయయా-మాయచేత్క విససర్ప-సంచరించుచుండెను. ' తుర[ప 
శకలీక తం-బాణములచే ముక్కముక్కలుగా. జేయ(బడిన,. తం-ఇసుబాహువును, 
కృతీ-నేర ్పరియగు రాముడు, ఆ శ్రమాత్ -ఆ| శమమునుండి, బహీః-వెలుపల,ప తి 
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జాం-పక్షులకు, వ్యభజత్ - పంచి యిచ్చెను.రాముడు, రెండవరాక్షసుండగుసువాహువు 

దొంగచాటుగా నా,శమనుం దచ్చటచ్చట తికుగుచుండగా వానిశరీరము'ు బాణము 

లచేత ముక్కులుముక గ్రాాగాంటేసి, ఆశ మానికి దూర పదేశమున బకులకు 

పంచియిచ్చెనని భావము, ఇందలి “క లీ శబ్దము, రాము(డు గుబాహుని “క గ్రాలు 

చేయుటయేకాక ఆమాంసఖండము లా శమమందుపడి కళ శ్రలముజేయనీయక బహిః 

పటేళ మున (బడునట్టుచేసె నకు అర్ధమును జెప్పు. “కృతీచకుశలఃన మౌ” అని 

యమరము, 

శ్. ఇ త్యపా స్త స్త మఖ విఘ్నయో _నయో; 

సాంయుగీన మభినంద్య వి|కమమ్ 

బుత్విజః కులపశే ర్ట థా[కమం 

వాగ్టితస్ట్టి నిరవర్తయ౯ (కియా; 90 

వ్యాఖ్య : ఇతి- ఈవిధముగా, అపాస్త మఖవిఘ్నయోః -తొలగింపబడిన యాగ 

విఘ్నములుగల, తయోః-ఆరామలక్ష్మణులయొక,, సాంయుగీనం- యుద్ధ మునందు 

చక న. పకటింప(బడినీవి క మం-పరా (క మము, ఆభినంద్య- మెచ్చుకొని, బుత్వి 

జః -బుత్విక్కు లు, వాగ్యతస్య- _టౌనరీక్ష” మువహీంచిన, కులపతేః- - మునిబ్బందాదిపు 

డగు విశ్యామి[తుని నియొక్క_, |కియా:- -యజ్ఞకార్యసులను, యధా! కమం-వరుసగా 

నిరవర యన్ -పూర్తి చేసిరి. ఆట్టు రామలక్ష్మణులు మారీచసుబాహు, (పభృతి రాష 

సులను దొంగింపగా బుత్విజులు నిర్భయముగా యజ్ఞక త ఃముల" గ నిర్వర్తి ot రీ. 

శ్లో. తౌ |పణామచల కాక పక్షుకౌ 

(భాతరా వవభళ్ళ థాప్లుతో మునిః 

ఆశిమో మనువదం సిమస్సృృశత్ 

దర్శ్భపాటిత తలేన పాణినా. వ్ర] 

వ్యాఖ్య : ఆవభృథాప్లుతః -అవభృథ - యజ్ఞ దిక్షాంతమునందు, ఆప్పుతః- 

స్నానముచేసిన, మునిః-విశ్వామి_ తుండు, [పణామచల కొకపషకొ-వంగి నమస్క- 

రించుటచేత కదలుచున ఎ చిన్న జుట్టుగల, తౌ, భాతరౌ-ఆయిద్దరన్న దమ్ము 
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లను, ఆశిషాం, ఆనుపధం- ఆశీర్వ్యచనముల వెంటనే, దర్భ పాటిత తలేన-దర్భల 

చేత (గుచ్చబదిన అరచేయిగల, (పవి, తముగల) పాణినా-హ స్తముచేత, సమస్సృ 

శత్-తాకెను (నిమిరెగు). యజ్ఞదీశాంతమున నరీస్నానముదేసిన విశ్యామి తుని 
పొదములనంటి నమస రించుచున్న రామలక్ష ణుల తలలపై పఎ _తసహితమగు 

హ స్తముచేత [మె పేమసంతోషములతో we (డు స్పృశించె ననిభావము. రామ 

లక్ష్మణుల పరా కమముచేత తన యషజ్జ ముప సమాప్తి నొందుట విశ్వామ్మ తుని 

యానందమునకు కారణమని భావము. “చలకాకపక్షకౌొ అనుపదము రామలక్ష్మ 

ణల బాల్యమును దెలుపును 

తో తం న్యమం।| తయత సంభృత (కతు 

రె_శ్రైథిలిః స మిథిలాం (వజన్ వలీ 

రాఘవా పపి నినాయ వి|భ్రతె 

తద్ధనుః [శవణజం కుతూవాలమ్. లపై 

వ్యా: సంభృత, కతుః_ కూర్చుకో (బడిన సంభారములతో యజ్ఞమును 
జేయ దలపె న, మైథిల:-మిథిలానాథుండగు జనకుండు, తం-ఆవిశ్యామి తుని, 

న్యమం తయ - యజ్ఞమునకాహ్వానించెను, వశీ- -ఇం' డియని గహ.గల, నః_ఆ 

విశాఃమి తుడ-, మెథిలోర, [వజన్- జనకరాజధాన్కి వెళ్ళుచు, తద్ధయుక్యశవణజం-ఆ 

జనకుని ధక ఓస్సును గురించి వి షటచేత!. గలిగిన, కు త్రూహలం-దానిస్ చూచుట 

కుత్సాహముకు, బి భతౌం ఛరి౩ వచు (వాంఛగల', కాఘవౌ, ఆపి_.రమువంళ్ల 

దీపకులగు రాములడ త్య్చణులమన సైతము, నివాయ-తీసుక వెళ్ళిన: కానుచేయు 

యజ్ఞము పరిసమా ప మగుటవేత సుతుష్టుండై యు" క వశ్యామ్మి తని నికి జనకు(డు 

తల పెట్టిన యజ్ఞమునకు రమ్మని యాహ్వానము వచ్చెను. కెపసిద్ధమై జరుని 

వద్దనున్న ధనుస్సును జూడవలెన ఎ కుతూహలపడుచున్న రామలక్ష్మణులను 

సైతము వెంటంబెట్టుకొని విశ్వామి తుండు మిథిలకు వెళ్ళనని భావము, 

శ్ తై: శివేషు వసతి ర్లళాధ్వథిః 

సాయ మా|శమతరు మ్వగ్భ వాస్టిత 

యేమ దీర్హ తపసః పరిగహో 

వాసవ క్షణ కల|తతాం యయా. క్రితి 
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వ్యాఖ ఏ గఠతాధ్యధిః-నడువబడినమార్గముగల (కొంతదూరమునడచిన) 

తైః-ఆ ము రిచేత (విక్యామి త రామ లక్ష్మణులచేత) , సాయం- సాయంకాలము 

నందు, శివే -రమ్యములగు, ఆశమతరుము-ఆ శమవృశ్షముల, కింద, వసతిః- 

నివాసము,ఆగృహ్యత - స్విక రింప (బడెను, యేష-ఏవృక్షముల్మకింద, దీర్గ తపసః. 

సుదీర్హ ముగా తపస్సుచేయుచుండిన గౌతమునియొక్క-,పరి.గహః-భార్య (ఆహల్య); 

వాసవి కణ కళ _తతాం-వాసవ-ఇం|దునికి, క్షణ-స్వల్పకాల ము, కళ _తరాం- 

భార్యగానుండుటను, యయౌ-పొందెనో. మిథిలకు బయలుదేరిన విశ్యామిత రామ 
లక్ష్ముణులు, కొంతమార్గమునుదాటి సాయంకాలమునందు చల్చనినీడను, పరిమళ 

మును ఇచ్చు గౌతమా| శమమునందలి వృక్షముల|కఢద బసచేసిరి. ఆచోటు 

ఇం|దు(డ హల్యాసంభోగమును జేసిన గౌతమా శమ, పదేశము, “దీర్గ తపసః” 

ఆను గౌతమ విశేషణము, “శివేషొ ఆ. వాక్షవిశేషణసును, ఇం దాహల్యల 

కలయికకు ఈ |పదేశ ము, ఆనుకూల్యమును గలిగించియుండెనని సూచించుచున్నవి . 

౧m 
శ్లో. (ప్రత్య వధ్యత చిరాయ యత్పున 

శారు గౌతమ వధూః శిలామయీ 

న్వం వపుః స కిల కిల్చి షచ్చిచాం 

రామపాద రజసామను (గహాః లశ 

వాఖ్య : శిలామమయా-భర్త శాపమువలన రాయిగా మారిన, గొతనువధూః- 

గౌతమునిభార్య (ఆహల్య), చారు-అందమైన, స్యం-తనదియగు, వపుః-శరీర 

మును, చిగాయ-బహుకాల మునకు, పునః-మరల, | పత్యపద్యత, యత్ -పొందెన 

నుట యేది కలదో, సః= అది, కిల్చిషచ్చిదాం-పాపమును హరించునట్టి, రామహాద 

రజసాం-్రీరాముని పాదధూపల యొక్క, ఆను గహః, కిం- పసాదమేకదా! 

పాషాణమై పడియున్న ఆహల్య సుందరమగు కనపూర రూపనును బహుకాలము 

తరువాత పొందుట రామపాదరజస్సుయొక్క ఆన్ముగహబలమే యని లోక ముచెప్ప 

నని భావము, స్తీ లింగమగు శీలాశబ్దము ఆహల్యా (పతిరూపముగా చె స్ప బడుట 

యుక్తముగా నున్నది, 

శ్లో రాఘవాన్న్యిత ముపస్థితం మునిం 

తం నిశమ్య జనకో జ 'నేశ్వరః, 
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అర్థ కామసహితం సపర్యయా 

చేవాబద్ధ మివ ధర్మ మభథ్యగాత్ . లేలి 

వ్యాఖ్య : రాఘవా! న్యితం-రఘవంశమునందుపుట్టిన రామలక్ష్మణులకూతోడి 

నవాండై, ప. తం, మునిం-ఆవిశ్యామి తుని (గురించి) జన క:- 

జనకుండనుశే బరుగల, జనేశ్యరః-రాజు, నిశమ్య -విని, ఆర్ధకామసహీతం- అర్థ కాదు 

పురుషార్థములతో ( గూడినదియు, దేహబద్ధం-మూర్తీ భవించి" దియు నగు, "ధర్మం 

ఇవ, . -ధేర్మమునువతె, సపర్యయా- _పూజావిధానము తో, అభ్యగాత్ - -ఎదురేగి స్వాగ 

తముచెపె ప్పె" ఆర్ధ కామసహిత భర త పురః షార్థమ: వలెవచ్చిన రామలక్ష్మణ స సహితు( 

డగు విళ్యోమి తుని జనకు(3 భక్షి గౌరవ పేరస్సం పూజావిఛా: నముతోనెదుర్కొ 

నెనని భావము 

శో, తౌ విదేవానగరి నివాసినాం 
గు 

గాం గతా వవ దివ। పునర్వునూ, 

మన్యతే న్మ పిబతాం ఏలోచనై 

© పక్ముపాత మపి నంచనాం మనః, ౪6 

వ్యాఖ్య : దెవః_ ఆకాశమునుండి, గాం-భూమిని, గతౌ-చేరిన, పునర్యసూ, 

ఇవ-పునర నక్షతా|ధి దేవతల వలెనుండిన, తౌ ఆరామలక్ష్మణులను, విలోచి తైః క్రి ఆ 

విప్పారిన తములచేత, పిబతాం-' _తాగుచుండిన (ఎప నాలక ఆసక్తి తో చూచు 

చుండిన) వి నగరీ నివాసినాం-మీథిలానగర వాసుల యొక్క, మనః-మళ స్సు 

పక్షపాతం, అపి- రెప్ప వాలుట సైతము, వంచనాం- మోసమునుగా మన్యతేస్మ - తల 

చెను. స్మి ఆనవది చేరినప్పుడు, భూతకాలిక మగు | రర్డ ముగల | యకువర మాన 

(అట్ ) రూపముంతుశు మహాముంగళ| పదమగు పునర ్ వసూనక మునకు "ఒధిదే 

వత ఆదితి, ఆదెదేవమాత,ఆట్టిచలని నక్షత్రము ఆకాశమునుండి అపెకీ వచ్చినట్లు 

కనంబడుచున్న రామలక్ష్మణుల సౌందర్యమును జూచుచున్న మిథిలావానుల మన 

స్సుకు రెప్పపాటుగూడ విఘ్నముగా( దోచెనని భావము, (క్రీరాముతు పు పుశర [సూ 

నక్ష తమునందు జనస్యించి3మండుటీయు, ఆనక్ష[ తజ్తాతు(తు సత్యవాది, సుగుణుడు 

ఊర్సాహీ, త్యాగి, విభవసంపన్ను (కు నగు*ని జో క్షతిక్నాస్త్రము చెప్పటయు, సీయు 

(త్చేక్షకుంగా రణములై యుంచును. 
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తోం యూ వవ త్యవసి తే డ్రయావిధౌ 

కాలవిత్ కుళిక వంళ వర్ధనః, 

రామ మీష్వునన దర్శనోత్సుకం 

మెథిలాయ కథయాంబభూవ నః. 87 

వాఖ్య ఏ; యూపవతి-పశుబంధనస్త ంభము గలదియగు, | కియావిధౌ- కర్మా 

నుష్టానము, అవసితే (సతి)- -ముగిసి “దికాగా (యజ్ఞము పరిసమాప్తి ని చెందినదికాగా), 

కారివిత్.సమయము నెజి(గినవాండగు, కుళికవంళ వర్ధన 8=కుశిక వంశము నున్నతస్థి 

తికి(దెచ్చినవాండగు, సః-ఆవిశ్వామి_ తుండ , రామం-రాముని, ఇష సన దర్శనోత్సు 
కం-శివధనుస్సును చూచుటయండలి కుతూహలము గలవానినిగా;, ఢిలాయ--జన 

కునికొణకు, కథ యాంబభూవ_చెపె ను. జసకు(తు యజ్ఞదీఇఖనిర (డై యున్నప్ప 

డూరక యుండి, యజ్ఞము ముగియగానే విశ్వామి తుండు 'ఉనకునికి రాముని ధనుర్ణ 

ర్శన కుతూహల మును సమయము చూచుకొని చెప్పెనని భావము. “ఇవ్యసనం్ 

అనగా చాపము, ఆస్యతే అనేన ఇత్యసనం, ఇషాణాం అసనం ఇష్యసనం అని 
విగహము, 

ట్ తస్య వీక్ష్య లలితం వపుః ళిళోః 
౧ 

పార్థివః (పథితవంళ జన్మనః, 

స్వం విచింత్య చ ధను ర్లురానమం 

ప్ ఆక ఆధ ట్ పీడితో దుహితృ శుల్కు సంస్థయా. లె8 

వ్యాఖ్య ; పార్థివః-జనకు(డు, [పథితవంశ జన్మనః-| పథిత-సు పసి 

మైన, వంశ-ర మఘువంశమునందు, జన్మనః-పుట్టుకగల, రికో, తస్య-బాలుC 

యున్న ఆ శ్రీరాము యొక గ్రా? లలితం, వపుః-సుకుమార సుందరమై యు చ 

శరీరమునున్ను, స స్వం-తనదీయ, దురానవుం-వంచుట  కశక్యమైనదియునగు, 

ధనుః చ- -భనుస్సునున్ను, వీచింత్య- ఆలోచించి, దుపాతృ శుల్క- సంస్థయా-తన 

కూతురగు సీతకు అల్లు. డీయవలసిన శుర్కబు (ఓలి) ఆధనుల్భంగ రూపమై 
RV 6 
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యుండుటచేత, పీడితః-బాధింప(బడెను. ఉ త్తమవంశజుండు, సుకుమార సుందర 
శరీరుడగు రాముడు తన కల్లు(డైనచో బాగుండు నను వాంఛగలిగిన జనక చక 
వర్తి రాముని శివత్వమును, శల్కరూపమై వంచుటకు శక్యముగాని శివధనుస్సును 
చూచి, బాలుండగు రాము డీధనుస్సును వంచజాల(డే! యని మనస్సునందు బాధ 
పడె నని భావము. “వల్క.” మనగా జామాత కన్యకై యీయవలసీన ఓలి. 
“సంస్థా” అనగా స్థితి యని శై ఘంటికార్థములు. 

శో అ ఐవీ చ్చ భగవక౯! మతంగ జై 

రసి దృృృవాద్భి రపి కర్మ దుష్కురమ్, 

త[త నావా మనుమంతు ముత్సహే 

మోఘవృ త్తి కలభస్య చేస్టితమ్. 89 

వ్యాఖ్య: హే భగవన్ -వక్షుఖేశ్వర్య సంపన్ను (డవగు మునీం[దా! 

బృవహద్శిః-గొప్పవియగు, మతంగజె రపి... ఏనుగులచేతనై. నన్ను దువ్మరం-చేయు 

టకు సాధ్యపడని, యత్, కర్మ-ఏపనికలదో, త్మ్యత-ఆపనియందు, కలభస్య- 

ఏను/గుపిల్ణయొక్క-, మోఘవృ త్తి-వ్యర్థవ్యాపారముగల, చేష్టితం- పయత్నమును, 
ఆనుమంతుం-ఆంగీక రించుటకు, ఆహబనేను, _శోత్మహే (న ఉత్సహే) -ఇష్ట 
పడను. అని, అఐవీత్, చ-ఆనెను కూడ. పూజ్య విశ్యామ్మితముసీ! మహాగజముల 

దేతనే కాని పనికి ఒక బాలగజము పూవుకొనైాు.: స సజింగీగై తాల నని 
జనకు( డనెను. అనగా మహావీరులగు భనుర్థత. తెందక్తో' ధో "బస్సును గదిలింప 
లేకపోయిరి. బాలుడగు ఈరాము( డెట్టు దీనిదో వత దక అని జనకని' 

భావము. “ఉత్స త్తిం చ, వినాశం చ, భూతానా మాగతిం,గతియ్, వేతి విదా మవి 
న్యాం చస వాచో భగవాన్ ఇతి” జగత్తులోని _పాణులన్ని య నెట్లు పుట్టుచు "వి? 

) నకించుచు వి? ఎక్కడినుండి వచ్చుచున్న వి? ఎక్కడికి వెళ్ళుచు "వి? 

యనగ నేది ఆవిద్య ఆనగా నేది? ఆను విషయములు తెలిసిన మహాపురుషుని 
ఎ ,-న్!” ఆని పిలువవలెను. జనకుండు విశ్యామి, తుని నట్టు సంబోధించుటచే 

డట్టివాడని తెలియవలయును. 

(హేపితా హొ బవావో నరేశ్వరాః 

శన తాత! ధనుషో ధనుర్భ్భతః, 
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జ్యా నిఘాత కఠిన త్వచో భుజాకా 

స్వా౯ విధూయ ధిగితి (పతస్టిరే. 40 

వ్యాఖక్టి: పొ తాత-ఓతం, ఎత! తేన, ధను ఏషా వావకనబత, బహవః_ఆనేకు 

అగు, 5 ధను రులై న, నరేశ్వరాః-రాజులు, , హేపితా హి-సిగ్గు 
పకుపబడిరి సుషూ, (వారు జ్యా నిఘాత కఠిన త్వచః అలై. రాటి దెబు సలవేళ 
గట్టిపడిన చర్మముల*ల, న్, భుజాన్ -తమభుజములను, ధెగితి(ధిక్ -ఇతి)- 
“ఠీ” యవ, విధూయ-అవమానించుకొని, L పతస్థిరే-బయలు 3రి వెళ్ళిపోయిరి. 

ఓతం డీ! ఆశివధనుస్పుచేత సిగ్గుపరుపబడిన అనేకరాజులు, అ-తకు పూరంము 
వివిధ సందర్భముల యందు తాము వేసిన ధనువ్షంకారములచేత అల్ర తాకు కాకి 
గరుసువారిన తమ భుజములను, కివధను పన్నును గదిలింప(జాలనంద న “సీ” యని 
జీ తమదారిన తాము నిరాశతో. దిరిగి వెళ్ళిరని జనకు(డు విశ్యామి_ తునికి: 

ప్పెను, కాగా ఈ బాలు(డైన రాము డెట్టు దానినె తగల డని భావము. 

3 
శో, dana త మృపి. ర్నిశమ్యతాం 

సారతో ఒ౬ఇయ మథవా గిరా కృతమ్, 

చాప పవ భవతో భవిమ్యతి 

వ్య కశ క్తి రళని గ్లిరా వివ. 41 

వ్యాఖ్య : ఆయం-ఇత(డు (గాముండు, సారతః-బలముచేత, నిశమ! 

తాం-విన(బడునుగాక ; అథవా-ఇట్టుకాక, గిరా, ' కృతం-భనుస్సార వర్ణనమును 

చాలించుము. అశనిః-వ జాయుధము, గిరౌ, ఇవ-పర్వ్యతమునరిమువలె, " చాపే, 

ఏవ-ధశుస్సునందే, భవతః-నీకు, వ్య క్రళ క్రిః-స్పవ్షముగా( దెలిసిన బలముగల 

వాడు, భవిష్యతి-కాగల(డు, ఇతి-ఇట్టసి, బుషిః-విశ్వామ్మితముని, తం_-ఆజన 

కుని గుణించి, (పత్యువాచ-బదులు పలికెను, ఈరాముని బలసారముతో నితనిని 
గు ర్రింపుము, అంతేకాని యీధనుర్లుణ వర్ణనమువలన నేమి లాభము? వ జాయుధ 

బలము పర్యతముపై*వలె నతనిబలము సధనుసుునందె కనబడును. ఆని విశ్వా 

మిు/డు జనకునికి బదులు చెప్పెను- “క్ర తం" అనునది చాలు ఆను అర్థము 

గల అవ్యయము. 
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3 ఏవ మా ప్తవచనా త్స పౌరుషం 

కాకపకకధరే ౬పి రాఘవే, 

(శద్దథే [తిదళగోప మాతే 

చావాళశ క్తి మివ కృష్ణవ_ర్మ్మని. శబ 

వ్యాఖ[ : ఆప్పవచనాత్-ఆప్తుండగు  విళ్యామి తునియొక్క మాటవలన, 

సః -ఆజనకు(త్కు కాకపక్షకధలే, అపి-బాలుడై నప్పటికిని, రాఘవే-రాముని 
యందు, పౌరువం-పరా కమమును, [తిదశగోప మాతకే-ఆరుద పురుగంతగా 

నుండిన, కృష్ణవర్మ్మని-అగ్నియందు,దాహశకి,,ఇవ-దహించు శక్తినివలె,_శద్దధే- 
నమ్మెను, చెప్పినమాట ఆప్తుండగు విశ్వామి| తుని దగుటవలన జనకు(డు బాలు. 

డే యున్నను రామునియందలి పరాకమమును, చిన్న ఆర్నుదపురుగు |పమాణము 

నందున్న అగి యందు దహింపంగలశక్తిని వలె విశ్యసించె నని భావము, అప్తు( 

డనగ్యాయథా వక్తయగు ఇష్టజనుండు. 'కాకపక్షక,  తిదశగోపమా! తక' శబ్దముల 

యందలి “కి పత్యయములు స్వార్థ మునం దుపయోగింపంబిడినవి. సామాన్యవాచక 

మగు “| తిదళ” శబ్దము, ఇంద అను విశేషార్థ ముకం దుపయుక్తము, ఇం దుడు 

కూడ బెవతయే కదా! ఆలంకారము : ఉపమ. 

య 
ట్ వ్యాది దేశ గణళో ౬థ పార్భ్వగాకా 

కార్భుుకాభివారణాయ మెథిలః, 

శై_జనన్య ధనుషః [పవృ త్తయే 

తోయదా నివ సవాసలోచనః. 48 

వ్యాఖ్య : ఆథ-పిమ్మట, మైథిలః-జనకుండు, పార ్రగౌన్ -(పక గ్రాంనున్న 

పురుషులను, కార్ముకాఖిహరణాయ--కార్ముక-భనుస్సును, అభిహరణాయ--ఎదు 

రుగా తెచ్చుటకు, సవా సలోచనః-ఇం|దు(డు, తై జసస్య-తేజోమయమగు, 

ధనుషః-ఇం_దధనుస్సుయొక Set పవృ త్రయే- ఆవిర్భావముకొజకు, తోయదాకా, 

ఇవ-మేఘములనువలె, గణళః -జట్లు జట్టుగా, వ్యాది వేళ - ఆజ్ఞాపించెను. విశ్వామ్మితుని 

మాట విన్న పిమ్మట జనకుండు తన | వపక్కలయందున్న సేవకులను జట్టు జట్టుగా 

పిలిచి, ఇం_దు(డు లేజోనముయమగు నింద ధనుస్సు నావిర్భవింపజేయుటకు మేఘ 
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ముల నాదేశించినట్టు శివభనుస్సును బయటికి తెండు అని యా లక 
రది ఆ తెచ్చుటకు సాధ్యపడునది కాదు కనుక, జనకుడు తన సేవకులను జ 

జ గా నొక్కాక్క పార శ్వమున( బట్టుకొని శివధనుస్సును వెలుపలికి. దెచ్చి పె 

యాజ్ఞ యిచ్చెను. ఇం దథనుస్సువంటి సౌందర్య దార్థములు గలది 

ధనుస్సు ఆనియు, దానిదర్శన మానందహేతు వనియు భావము! 

తో తత్ (పను ప్త భుజ గేం ద కీషణం 

వీక్యు దాశరథీ రాదదే ధనుః, 

విదుత [(కతుమృగా నునారిణం 

యేన జాణ మసృజత్ వృషధ్వజః. 44 

వ్యాఖ్య : దాశరథి; -రాము(డు, పసు ప్ప ప భుజగేం్య ద భీషణం-ని దించిన 

సర ఎరాజువలె భయంకరమైయున్న, తత్, ధగుః-ఆచాపమును, పీక్ష్య-బాగుగాం 

జూచి, ఆదదే-పట్టుకొనెను. నృషధ్వజః-శివుండు, యేన- -ఏధనుస్సు చేతనైతే, 
విదుత [కశుమృగా నుసారిణం-వి_దుత-పారిపోవుచున్న, [క్రతుమృగ-యజ్ఞ 

మనెడు లేడిని, అనుసారిణం-అనుసరించి _వెళ్ళునట్టి, బాణం--బాణమును, అస జర్. న్ 

విడిచెనో,; ఏధనుస్సు చేతనైతే శివుడు మృగరూపమున( బరుగెత్తి పోవుచున 

యజ్ఞమును గొట్టుటకు బాణమును విడిచెనో అట్టి యా భనుస్సును శ్రీరాముడు 
బాగా పరికించి 'చూచి చేతంబట్టుకొనె నని భావము. ఒకప్పుడు ఇం! దాది దెవత 

లొక మహాయజ్ఞ మును జేయుచు, తపోనిస్టుండై యున్న పరమశివునికి యజ్ఞహ 

విర్భాగమును కల్పింపక ఫోయిరి. అప్పుతు “శివుడు తపోమయమై, సుదీర్హమె 

సూర్యునివలె (పకొకించునట్టి యొకధనుస్సును స జించి, దానికి శింజిసీ [పమఖము 
లైన యంగములు కల్పించి, కోపానల జ్వాలలు | క్కు_చు నచ్చటికి వచ్చి యాయజ్ఞ 

మును ధ 60సము చేయుటకు సిద్ధపడెను. అట్టి వుని జూచి దేవతలు భయభాంతు 

లైరి. శివుండు కోపోర్డీపితు(డై యజ్ఞ ముపై 'బాణమును వేయగా నాబాణము దెబ్బకు 

హ-దయము చీలిన యజ్ఞము మృగరూపమును ధరించి ఆగ టన సహితముగా. 

బాజశిపోయెను. ఆ ధనువే యిది యని “ కతుమృగానుసారిణం” ఆను పదము 

తెలుపుచున్నది. ఆ కథను ఇచ్చట ననుసంధించుకొనవలెను. 

టో. ఆతతజ్య మకరో త్స సంనదా 

విస్మయ స్తిమిత నేత మీషితః 
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౩3 లసార మపి నాతియత్నతః 

పుష్పుచాప మివ జ్లీేశలం స్మృరః. 

వ్యాఖ : సః- ఆరాము(తు, సంసదా-సభచేత (సభాస్థజనులచేత), విస్మయ 

సి స్తి మితనే తం-'ఉశ్చర్యముచేత కదలికలేని క: ది గలు నట్టుగా, ఈశక్షితః.. మద 

బడుచున్న వా(డగుదు, కె లసారం ఆపి _పర్వతవ యొక్క గట్టితనము, బరువు 

గలదియె యున్నను, ధనుః- ఆ శీవధనుస్సును, స్మరః-మన్మథు(తు, పేశలం- . 

కోమరిమైన, పుష్నవాపం , ఇవ-పూవిల్లునువలె, నాతియత్నతః-ఎక్కువ పయత్నము 

లేకయే, ఆతతజ్యం- ఎక్కి ంచబడిన మౌర్వి కలదానినిగా, అకరోత్ -చే సెచు. 

సభలో నున్న వారందలును ఆళ్చర్యముచేత జెప్పలు వాల్పక చూచుచుండగా 

రాముకు కై లసారమగు శీవభ నుస్సును, మన్మథుడు పుష్పచాపమును వలె నతి 

సులభముగా నె త్తి నారిని బిగించె నని భావము. 

ళో, భజ్యమాన మతిమా త కర్షణాత్ 

'కెన వజపరువస్వనం ధనుః, 

భార్గబాయ ధృఢథమన్య వే పున: 

తత ముద్యత మివ న్యవేదయత్ . 46 

వ్యాఖ్య : తేన-ఆ రామునిచేత, ఆతిమా; త కర్షణాత్-ఎక్కువగా లాగుట 

వలన, భజ్య్మమానం-విరువబకుచున్న దగుటచేత, వ! జపరుషస్తం-పిడుగుయొక 

వలె కఠినమైన ధ్యనిగల, ధనుః-ఆ ధనుస్సు, దృఢమన్యవే- చెటగని కోపముగల, 

భార్గవాయ-పరజరామునికొజకు, శ _తం-క_తియవంశమును, పునః-మరల,. 

ఉర్క తం-యుద్ధసన ్నద్దవె మె యున్న దానిని, న్యవేదయత్, ఇ ఇవ-విజ్ఞాపన కేసెనా యను 

నట్టుండెను. రొము(డు నారిని గట్టీ యెక్కువెట్టి శింజినిని బాగా లాగుటచేత విరీగి 

పోవుచున్న యా ధనుస్సుయొక్క స్త పిడుగువంటే భ్వని, దృఢకోపు(డైన పరవ 
రామునికి క్ష! తియకులము మళ్ళీ లేచినది సుమా యని తెలిపినట్టుండె నని భావము 

అలంకారము : ఉ| తేషు. 

*. _ దృష్టసార మథ రుదకార్యుకే 
వీర్యళుల్క. మభినంద్య మెథిలః, 
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రాఘవాయ తనయా మయోనిజూం 

రూపిణీం (శ్రియ మివ న్యవేదయత్ ॥ 47 

వ్యాఖ్య : అథ- అట్టు ధనుస్సు విరిగిన పిమ్మట, మైథిలః-జనకు(డు, 

రుదకార్ము కే- శివధనుస్సు “విషయమున, దృష్టసారం-చూడబడిన సిరాంశముగల, 

వీర్యకల్క-_౦- ధనుర గ రూపమగు కౌర్యశుల్కమును, అభినంద! - - మెచ్చుకొని, 

రాఘవాయ-రామునికొజకు (రామునికి), ఆ మోనిజాం-అందటీవలెగాక' దేవయజ్ఞము 
నందు పుట్టిన, తనయాం-కూతురగు సీతను, రూపిణీం-రూపమును ధరించిన, 

[శియం, ఇవ-లక్మినివలె (సాఇిల్స శనివలె) న్యవేదయత్ -ఆర్చించెను. శివధనుర్యి 

షయచున స్థిరపడిన శ కిగల రాముని శౌర్యశుల్కమును మెచ్చుకొని, ఆయోనిజ 

యెన తన కూతురు సీతను రాఘవునికి భార్యనుగా నిచ్చెదనని మాటచెపె ఎ నని 

భావము. 

శ్లో. మైథిలః సపది సత్యసంగరో 

రాఘవాయ తనయా మయోనిజామ్, 

సన్నిథా ద్యుతిమత _స్తపోనిథే 

రగ్నిసాతీక ఇవా తిసృష్టవా౯-. 48 

వ్యాఖ్య : సత్యసంగరః-సత్య పతిజ్ఞుండగు, మెఢిలః-జనకు(డు, రాఘ 

వాయ-రామునికొజకు, ఆయోనిజాం-న్ర్రీ గర్భజనిత కానట్టి, తనయాం- కూతురిని, 
ద్యుతిమతః- లేజస్వియగు, తపోనిధే!-విశామితునియెక్క సన్నిధౌ-సన్ని ధి 
యందు, ఆగ్నిసాశ్షికః, ఇవ-ఆగ్ని సొవ్షీగా. గలవా(తువలె, సపది- -ఆప్పుడే, 

ఆతిసృష్టవా౯-ఇచ్చివేసినవా. డయ్యెను. సత్యమైన | పతిజ్ఞగల జనకుడు ఆయో 

నిజయె తనకూతురుగా భావింప(బడిన సీతను రామునికి మహాతేజస్వియగు విశ్వా 

మి[తుని సన్ని ధిలో (విశ్వామి తుండే అగ్ని సాశక్షిగా నున్న వానివలె) ఆప్పుడే 

యిచ్చి ను చేసెను. “*సంగరొ శ బ్దమునకు (పకిజ్ఞ, యుద్ధ ము, జ్ఞానము, 

ఆపద అర్థములు. “అథ | పతిజ్హాజి సంవిదాపత్పు సంగరః” ఆని యమరము, 

ఇచ్చట తాత్కా_లికముగా జనకుడు, సీతచేత రాముని కంఠమునందు విజయమూ 

లను విశ్వామి (తాగ్నిసామీక ముగా వేయించెనని తలంపవలయును. 
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శ్లో. ప్రాహిణో చృ మహితం మవోద్యుతి: 

కోనలా ధివత యొ పురోధళమ్, 

భృత్యభావి దుహితుః పరిిగహోత్ 

దిళ్ళ్యతాం కుల మిదం నిమే రితి. 49 

వ్యాఖ్య : మహాద్యుతిః-గొప్ప కాంతిగల జనకుడు, మహితం-పూజితు( 

డగు, పురోధసం-పురోహితుని, కోసలాధిపతయే-కోసండేళ పాంలకు(డగు దశరథుని 
కొజకు (వద్దికి), ఇదం-ఈ, నిమేః కుల=-నిమియొక్క_ వం శ ము, దుహితుః- 

కూతురగు సీతయొక్క_, పరి గహాత్ - కోడలుగా స్వీకరించుటవలన, భృత్యథాఎ- 

భృత్యత్యము కలదిగా దిళ:తాం-ఆనుమతింప(బడు"; గాక, ఇతి-ఇట్టు చెప్పమని, 

[పాహిజోత్, చ-పంపెనుగూడ. జనకు( డొక పురోహితుని సత్పరి:వి, నీవు వెళ్ళి 
దశరథునితో నా కుమా ర్తెని కోడలుగా స్వీకరించి నిమివంకనుకు నీ సేవలోనికి 
దీసికొనుట కంగీకరింపు మని చెప్పుటకైై పంపెను. ఇచ్చటి “మహాద్యుతి? " ఆను 

పదము, శివథనుర్భంగమును జేసిన యల్దు(తు దౌరకుటచేత జనకునికి గలిగిన 

సంతోషమును, ముఖకాంతిని వెల్పడించుచున్నదిం 

శ్లో, అన్వియేష నద్భళశీం న చ న్నుషాం 

(పాప చైన మనుకూలవా గ్ట్వాజ, 

సదర్భ ఏవ సుకృతాం హి పచ్యుతే 

క ల్పవృకఫల ధర్మి కాంకితమ్. ల్0) 

వ్యాఖ్య : సః, చ-ఆదశరథుండుకూడ, సదృక్టిం-రామునికి(దగిన, 

స్నుషాం-కోడలి ఏ, అన్విత్సేష- వెదకెను, అమకూలవాక్ -కోడలు లభించిశదని చెప్ప; 
వాక్కు.గల, ద్విజః- వాహ్మణు(దు (జనకపురోహితుండు), చ-కూడ, ఏన౨-ఈః 

దశరథుని, _పాప-చేరెను. హి-అది యంతే, కల్పవృకవలభథర్మి-కల్పవృక్ష ఫలము 

వలె వెంటనే పంతు స్వభావముగల, నుక్నజాం_పుణ; శుజేసిన వారీయొక్క_, 

కాంక్షితం--మనోరథము, సద్యః, ఏవ-వెంటనే, పచ్యలే- ఫలింయనుగదా! యుక్త 

వయస్సు వచ్చిన రామునికి, దగినభార్య యెచ్చట లభించుణా యని దశరథుండు 

వెదకుట కారంథించిన వెంటనే జనకుని ' పురోహితుడు సీతను మీ 
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కోడలినిగా స్వీకరింపు డనిచెప్పుట కతనివద్దికి వెళ్ళెను. పుణవంతులకోరిక కల్ప 
వృక్షము ఫలమువలె పుట్టుటయు ఫలించుటయు వెంటనే జరుగునుగదా! 

దశరథునికి రామవివాహకాంక్ష కలుగుటకును, జనకు(డు పంపిన వార్తకును వ్యవ 

ధానమే లేకుండె నని భావము. అలంకారము : అర్థాంతరనా సము 

౧ 
శ్లో. తస్య కల్పిత పురస్కి9యావి ధేః 

శు ళువా౯ వచన మ గజన్మన:, 

ఉచ్చచాల బలభిత్సఖో వీ 

వైన్యశేణు ముషిళార్కదిధితిః. ర్1 

వ్యాఖ్య : బంభిత్సఖ:-ఇం_ దసే న్నెహితుండు3 సు, వశీ- -స్యాయత్తు(డు నగు 

దశరథు(డు, కల్పితపురస్కి )యావ్ధేః-చేయంబడిన ప పూజావిధానము గల, తస్తు, 

అ గజన్మనః-ఆ_ బాహ్మణునియొక్క, వచనం-జనకు(డు పంపిన సందేశవచన 

మును, జువాన్ -విన్నవా(డ్రి, సైన్యకేణు ముషితార_దీధితి:. సైన్యరేణు- 

సైన్యముయొక్క- నడకచేత రేగినదుమ్ముచేత, ముషిత-దొంగిలింపంబడిన (కప్పి 
వేయంబడిన), ఆర్క-దీధితిః-సూర్యకాంతిగలవా. డగుచు, ఉచ్చచాల-లేచెను _పయా 

జించెను). ఇం దసఖు(డై స్యతం|[తు(డై యున్నదశరథు(డు కృతాతి థిసతా రు 

డగ జనక పురోహితు(తు చెప్పిన శుభసందేశమును విన్నవె౭టనే సర్వసన మగు 

సె నముతో మిథిలకు బయలుడేరె నని భావము, బలభిత్సఖు(డగుటచేత వాహ 
సంభారములు శ్షణములో సిద్ధమయ్య ననియు, వశీ యనుటచేత ఇతరుల ఆలోచ 

నలు సం_పదింపులు అక్కరలేక పోయెననియు, “సైన్యరేణు ముషితార గాదీధితి:” 

అనుటచేత మహావై భవసమేతు(డై పయనించెననియ తాత్పర్యము, “ ఉచ్చచాల” 
అను కియ “శభస్య శీ ఘం” అన్నట్టు కార్యత్వరను దెలుపుచున్నది. 

ళో, ఆససాద మిథిలాం స 'వేష్ణయ౯ 

పీడితోపవనపాదపాం బలై 8 

[పీతిరోధ మసహిష్ట సా పురీ 

'స్రీవ కాంతపరిభోగ మాయతమ్. ర్ 
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వ్యాఖ్య : సః-ఆవిధముగా బయలుదేరిన దశరథు(డు, బలై ౩- సైన్యముల 

చేత, పీడితోపవనపాదపాం..-పీడిత-బాధింపంబడిన,  ఉపవన-ఉపవనమునందలి, 

పాదపాం-వృక్షములుగల, మిఢిలాం-మిఢిలానగరమును, వేష్టయన్ _చుట్టును ఆః క్ర 

మిందుచు, ఆససాద-చేరెను, సా, పురీ-ఆనగరముకూడ, న్ర్రీ-యువతి, ఆయతం- 

వి స్తృత మైన, కొంతపరీభోగం, ఇవ. _పియసంభోగమునువలె, (వీతిరోధం-_ పేమ 

చేత జరిగిన అడ్డగింపును, అసహిష్ట-సహించెను. అట్టు బయలుదేరిన దశరథు(డు 

తనసె సైన్యములచేత అనగా ఏనుగులు, గుజ్జములు, రథములు, కాలిబంట్లచేత పీడీంప 

బడిన ఉపవనవృక్షలతాదులుగల మిథిలను చుట్టును ఆవరించుచు జేరేను. ఆమిథల, 

ఆయుపరోధమును,ఒక యువతి తన: (పియుండు కయ కచ కుచాకర్షణ దంతక్షత నఖ 

కతాది సహిత సంభోగాతిశ యమును వలె, ఆ పీతిరోభమును, ఆనగా [పేమచేత 

జరిగిన ఆవరోధమును సహించెను. ఆదియే ద్యేషరోధమైనచో సహింబెడిదికాదు. 
యువతియు (పియు(డు చూపుధార్ష్యమును [_ పేమాధీనయై సహించునుగదా! ఆలం 

కారము : ఉపమ, స్ట 

తౌ సమేత థ్ నమయే స్థితా వుభౌ 

భూవశీ వరుణవానవేవమౌ, 

కన్యకా తనయ కౌతుక |కియాం 

స్వ వభావసద్భశీం వితేనతుః. లిలీ 

పబ 

వ్యాఖ్య : సమయే-ఆచారమునందు, స్థితౌ-ఉన్న ట్టివారును, వరుణవాసవో 

పమౌ-వరుణునితోను ఇం దునితోను సమానులగు, తౌ ఉభౌ, భూపలీ- 

ఆయిద్ద అురాజులగు జనకదశరథులు, సమేత్య-కలిసి, స్య| పభావసదృ్భశీం-తమ 

గొప్పతనమునకు తగినట్టి, క్ న్యకా తనయ కౌతుక కియాం_సీతాదిక న్యకల 

యొక్కయు, రామాడి తనయులయొక్కయ, వివాహోత్సవమును, వితేనతుః-విసా 
రముగా: జేసిరి. దేవతలలో వరుణుడు, ఇం[దు(డును ఆత్యధికులు, వె దికకళ్మ 

నిష్టాపరులు; కనుక అట్టివారితో( బోల్ప(ఐడిన జనక దశరథులు సయితము గ 

యము ఆనగా ఆచారమునందు నిష్టులెయుంతుటచేత, తమ సంతానము si EE 

వివాహమంగళములను తమయైశ్వర్యమునకును, కాన్ర్రవిధాగమునకును దగినట్టు 
పెంచి నిర్వర్తించి రని భావము. “సమయ” శబ్దమునకు శపథము, ఆచారము, 
కాలము, సిద్ధాంతము, జ్ఞానము; ఆర్థములని యమరము. 
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శ్లో. _పార్టివీ ముదవవా |[దఘూద్వహో 
౧ 

లక్షణ _స్తదనుజా మథోర్మిలామ్, 

యొ తయో రవరజౌ వరౌజసౌ 

తౌ కుశధ్వజసుకే సుమధ్యమే. 54 

వ్యాఖ్య : రఘూద్యహః-(శ్రీరాము(డు, పార్థివీం-పృథిపీపు తికయగుసీశను, 

ఉదవహత్ వివాహమాడెను; ఆథ-తరువాత, లక్ష్షుణః-లక్ష్ముణు(గు, తదనుజాం- 

ఆమెకు చెల్లెలగు జనకుని యౌరసపు తీ యూర్మిళను, ఉదవహాత్- పెండ్డి యాడెను. 
యౌ-ఏ, వరౌజసౌ-మంచి పర్మాకమవంతులును, తయోః -ఆరామలక్ష్మణులకు, 

అవరజా-తరువాతపుట్టిన వారునై యున్నారో, తొ-ఆభరత ళ్యతుఘ్నులు, సుమ 

ధ్యమౌ-చక;_ని నకుములుగల, ఆందగ త్తెలగు, కుశధ్వజసుతే-జనకుని తమ్ముడు 

కుళధ్వజుని కూతురులగు మాండవీ [శుతకీర్తులను, ఉదవహతాం-వివాహమాడిరి. 

రాము(డు సీతను, లక్ష్మణుడు ఊర్మిళను, భరతుండు మాండవిని, శ తుఘ్నుడు 
[శుతకీ రిని వివాహమాడిరని భావము. “అవరజా” అనుచోట రామస్య అవరజో 

భరతః, లక్ష్మణస్తు ఆవరజః శ్యతుఘ్నః అని యర్థము చేసికొనవలెను. 

శో శే చతుర్ణ నహితా (సుయో బభుః 
౧m 

నూనవో నవవధూపరి గవోః, 

సామ డానవిధి భేద విగవోః 

సిద్దిమంత ఇవ తస్య భూప తే?. ర్ర్ 

వ్యాఖ్య: తే-ఆ, చతుర్ధసహితాః-నాలుగవవా(డగు శ తుఘ్నునితో(గూడ్న, 
(తయః-ముగ్గురగు రామ భరత లక్ష్మణు ఒనబడు, సూనవః-కుమారులు (ఆనలు 

గురు కుమారులునని యర్థము), నవవధూ పరి గహాః-నూతనక న్యలు భార్యలుగా 

గలవారగుచు, సిద్ధిమంతః - ఫలసిద్ధీతో(గూడిన,తస్య భూపలేః _ఆదశరథునియొక' bes 

సామ దానవిధి భేద వ్మిగహాః ఇవ-సామము, దానము, భేదము, దండముననెడి 
చతురుపాయములవలె, బభుః-|పకాశించిరి. కుమారులు ఉపాయములతోను, వారి 

భార్యలు ఫలసిద్ధులతోను పోల్బబడుటచేత ఇది ఉపమాలంకారము. “చత్వారః” 

ఆనక చతుర్థ సహితాః తయః” అనుట కేవలము వృత్తానుసారియగు ఛందోవిషయ 
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మని మల్లినాథసూరి వ్యాథ్యానించెను. ఆయినప్పటికిని, ఆంచురో చతుర్ధమగు 
దండోషాయమును అవసరమగుచో నుపయోగింప గలవానికే సామాద్యుపాయ[ త 

యము ఫలించుననియు, దండసపహా యము లేనివానికవి సిద్ధించుట దుర్హభమనియు 

మొదలగు భావములు స్ఫురించుటకే కాళిదాసట్టు రచించె ననీ భావించుట తప్పుగాదు. 

సిద్ధిమంతములగు చతురుపాయములవలె వివాహితులగు నలుగురు కుమారులను 

జరి దశరథు( డానందమును బొందె నని తాత్పర్యము. 

భే . శతా నరాధిపసుతా నృపాత్మ.జై 8 

తే చ తాధి రగమన్ కృళార్దతామ్ 

సో౭ భవ ద్వర వధూ సమాగమః 

(వత్యయ (పకృతి యోగ నన్ని భః. 56 

వ్యాఖ్య: తాః, నరాధిపసుతాః.ఆ జనకకన్యలగు సీతా పభృతులు, నృపా 

త్మజై. 8-దళరథ పు తులగు రామాదులచేతను, తే-ఆ రామాదులును, తాభిః, చ- 

ఆ సీతా (ప్రళృతులచేతను, క తారతాం-కుల శీల వయో రూపాది సాఫల్యమును, 

ఆగమన్ -పొందిరి. సః వర వధూ సమాగమ్మ-ఆ వరులయొక్క_యు, వధువుల 

యొక్కయు చేరిక, పతృయ _పకృతి యోగసన్ని భః-_ పత్యయములయొక్కయు, 
[పక తులయొక్క.యు చేరికవలె | పకాశించునది, అభవత్ -అయ్యెను. శబ్దము 

లన్నియు (పకృతి (పత్యయ సంయోగము వలననే ఉద్దిష్టార ముల నిచ్చును. 

ఉదాహరణమునకు:-భూ, కృళ్, మొదలగునవి (పకృతులు. “వాటికి తిజ్ [పత 

యములు చేర్చుట వలన “భవతి, కరోతి” అను రూపములు సిద్ధించి, ఉన్నది, 

ఉన్నాడు, చేయుచున్నది మొ. ఆర్థములు వచ్చును. అక్ష సనాది |పత్యయములు 
చేర్చినప్పుడు “బుభూవతి, చికీర్ష తి” అను రూపము లేర డి ఉండదలచుకొన్నాచు, 

చేయందలచుకొన్నాతు అనునర్థములు సిద్ధించును. అరై ఆ వధూవరులు క ృకార్గులె 

పరస్పర సహకారమును పొయి జీవిత లత్యములగు పురుషార్థములను సాధింప 

గలవారై రి ఆని భావము. ఇది కాళిదాసునకుగల వ్యాక రణ కా సం రహస్యజ్ఞాన 

మును, ఆ శా స్తృముపై[/ల యథిమానమును వెల్పడించుచున్నది. 

శ్లో. ఏవ మాత్తరతి రాత్మసంభవాన్ 

తాన్ నివేశ్య చతురో౬పి తత సః 



ఏకాదశ సరము 77 

అధ్వసు | తిషు విసృష్టమె థిలః 

స్వాం పురీం దశరథో న్యవర్తత, ర్7 

వ్యాఖ్య: ఎవం- ఈ పైని చెప్పిన రీతిగా ఆ త్రరతిః-పొందిన యానందము 

గల, సః, దశరథః-ఆ దశరథుడు, చతురః, ఆపి-నలుగురునగు, ఆత్మసంభ 

వాన్ -కుమారులను, త్మృత-ఆ మిథిలానగరమునందు, నివేశ్య-వివాహితులనుజేసి, 
_తిమ, ఆధ్వసు-మూడు విడుదల |పయాణములందు, విసృష్ణమైథిలః (సన్ )- 

వెనుకకు పంపిన జనక చ కవర్తి గల వాండగుచు, స్యాం, పురీం-తన నగరమగు 

అయోధ్యను, న్జవ ర్తత-తిరిగి చేరుటకు బూనెను. 'నివేళ రీ అఆనుపదమునకు వివాహి 

తులను జేసి యను అర్థము (పకరణానుసార ముగా. జెప్పంబడినది. దానికి, క నివేళః 

శిబి రోద్యాహ విన్యాసేషు [పకీర్తితః” ఆను విశ్వనిఘంటువు శ్లోకము (పమాణము. 
పూర్వకాలమున ఆప్తబంధువులు సుదూర |పయాణమును జేయునప్పుడు సాగనంపు 

వారు, మూడు మజిలీల వరకు వెళ్ళుట యాచారము. అట్టు వచ్చిన జనకుని 

మర్యాదతో వెనుకకుండునట్టుచేసి, తన _(పయోణమును ముందునకు సాగించె నని 

తెల్పుటకే కవి గో తిమ అధ్వసు” అని [పయోగించెను. కాగా సాగనంపవచ్చిన 

జనకుని ఆపి, దశరథుడు సపుుత స్నుషముగా ముందుకు వెళ్లి నని భావము, 

శో తస్య జాతు మరుతః (వతీవగా 

వర్మను ధ్వజతరు |ప్రమాథినః 

చిక్టి శు ర్భృశతయా? వరూథినీం 

ఉత్తటా ఇవ నదీరయాః స్థలీమ్. ర్ర 

వ్యాఖ్య: జాతు-ఓక ప్పుడు, వ _ర్మసు-మార్గములయందు, ధ్యజతరు 

_పమాథినః-ధ్మజములవలె యెత్తుగా నున్న చెట్లను ఊపివేయునవియు, _పతీపగాః- 

ఎదురుగా వీచునవియ నగు, మకుతః-వాయువులు, ఉఊ త్తటాః-తీరములనెక్కి. 

| పవహించునట్టి, నదీరయాః- నదులవేగములు, స్టీం, ఇవ-నేలనువలె, తస , 

వరూథినీం- ఆ దశరథునియొక్క. సేనను, భృశత యా- ఎక్కువగా, చిక్తిశుః- శ 

పరచినవి. దశరథుని తిరుగు [పయాణమునం దొక్కొాక్కసార్తి మిక్కుట న 

యెదురు గాడ్పులు వీచుచు సైన్యమును బాధపెట్టిన వని భావము. (ప్రయాణము 
నకు వెనుకనుండి వీచు అనుకూల వాయువులు శుభశకునను, ఎదురుగా వచ్చు 
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గాడ్పులు lass అని శకు కా స్త్రృామువందు( జెప- (బకినది. ధ+జతయో 

ఆనుచోట సేనారథముల కేతనములు "సైతము ఊగిపోవుచు ౩ డెనాయు భావు 

శ్లో. లక్యుకే స్మ తదనంతరం రవి 

రృద్ధ భీమ పరివేష మండలః 

వైనకేయ శమితన భోగినో 

భోగవేష్టిత ఇవ చ్యుతో మణిః. లె 

వ్యాఖ్య: తదనంతరం--ఆ యెదురు గాడ్పులు ఏచిన పిమ్మట, బద్ధ ధీను 

పరివేష మండలః-తనచుట్టును చుట్టిన భయంకర పరివేష వండంముగల, "రవ్ః- 
సూర్యు(తు, వై నతేయ శమితస్య-గరుడునిచేత చంపబడిన, భోగి*-సర ఎను 

యొక్క, భోగవేస్టితః_శరీరముచేత మ్మాతము చుట్టబడిన, చ్యుతః మణిః, కవ- 
తలపైనుండి జారీపడిన మణివలె, లక్ష్యతే స్మ-కన(బడెడు గర్త్య ళుడ. చపు 

నప్పుడు శిరస్సునుండి రాలి పడిన మణి సర్పముయొక్క మృతదేహముతో చుట్ట 

బడినట్టు సూర్యవింబము తనచుట్టుు ఒక పరివేషవము గలదియె పూర్వపు చెదురు 

గాలులు తగ్గిన వెంటనే దశరభాదులకు కనపడి నని ధామము. సూర్యుని చుట్టు 

నిం[దభ ఎస్సువలె చుట్టుకొన్న  పరివేషము కనపకుట అపళసూచకము. అట్టి 
దుశ్శకుశము దశరభాడులకు( గలిగినది. 

శం శ్యేనవకు వరిధూస రాలకాః 

సాంధ్య మేఘ రుధి రార 9 వానసః, 
ఇ 

అంగనా ఇవ రజన్వలా దిళ 

నో బభూవు రవలోకనకమాః. 60 

వ్యాఖ్య: శ్యనపక్ష పరిధూసరా ౨కా:- క్యేనపక్ష- గద్దలతెక గ్రాలినెతు, షరి 

ఘాసరాలకాః-దుమ్ము పట్టిన ముంగురులు గలవియు, సాంధ్యమేఘరుధిరార్డ రవాససః 

సాంధ్యమేఘ -సంధ్యాసమయ మేఘము లనెకు, రుధిరార్డ) '_ర క్రముచేత తడిసిన, 

వాససః-వ స్త్రంములు గలవియు, రజస్వలాః- దుమ్ముతో (గూడిన, చిశః-దిక్కుులు, 

రజస్వలాః -బుతుమతులగు, ఆంగనాః, "ఇవ- స్రీలవలె, అఆవకోకనక్షమాః-చవూచుట 
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కర్షమైనవి, నో బభూవుః-కాకపోయెను. ఇచ్చట గద్దజెక్కలే దిక్కులయొక్క. 
మాసిన ముంగురులు, సొంధ్యమేఘముకే రకము చేత తడిసిన వ స్త్రములు, అట్టుండి 

దుమ్మునిండిన దిక్కులు, తలలు మాసి, వలువలు రక్తార్థ్రములై యన్న బుతుమతు 
లగు స్ర్రీలవలె దర్శనయోగ్యములు కాలేదు. బుతుమతులై న ప్రీలను జూడరాదని 
శాస్తము. దుము తో నిండిన దిక్కులు చూచుటకు వీలుపడవుగదా! అందు వలన 
యీపోలిక. ఇది మాన్ముపాణితమగు ఉపమాలంకారము. ధూ? వ్యాపించుటచేత 
దిక్కులు కనపడ ని భావము, ధూళివర్షము ఉత్పాత హేతువగు నొక యప 

శకునము. 

య 
OAR భాస్కర శ్చ దిశ మధ్యువాస యాం 

తాం |శితాః |పతిభయం వవాసిరి, 

మ్యతళోణిత పితృ|క్రియోచితం 

చోదయంత్య ఇవ భార్గవం శివాః. 61 

వ్యాఖ్య: భాస్కరః - సూర్యు(కు, యాం, దిశం-ఏ దిక్కునందు (ఇచ్చట 

స ప్రమ్యర్థమున ద్వితీ యావిభ క్రి) ఆభధ్యువాస, చ- ఎక్కియుండెనో, తాం, దిశం. 

ఆ దిక్కును, |శితాః-ఆ| శయించియుండిన, శివాః-నక్క_లు, క్ష్యతశోణిత 

పితృ కియోచితం-క్ష్మత-క్ష తియలయొక్క-;, శోణిత-ర క్రముచేనగు, పిత్మకియా- 
తర్పణమునందు, ఉచితం-పరిచితు(డై న, భార్గవం-పరశురా ముని,చోదయంత కి, ఇవ- 

| పోత్సహించుచున్న వివలె, | పతిభయం-భయంకరముగా, వవాసిరే-కూతలు పెట్టినవి, 
సూర్యు డేదిక్కున నున్నప్ప డచ్చటనున్న నక్క లు, క్ష్యతియర క్షముచెత పితృ 

తర్పణము జేయునట్టి పరశురాముని. (బోత్సహించునవివలె భయంకరముగా 

గూతలు పెట్టినవి. నక్కల ఆరపులు అమంగళ సూచకములు, "స్రీయాం శివా” అని 

యమరము, కనుక ఇచ్చటి “శివా” శబ్దము న్రీలింగము. “వవాసిరే”ఇది వాస్ఫ- 

శబ్దే అను ధాతువునకు లిట్ బహువచనరూపము. “తిరళ్ళ్చాం వాసితం రుతమ్*" 
ఆని యమరము, తిర్వగ్గంతువులధ్వని “వాసితం” ఆనబడుచున్న ది. 

శ్లో. తత్సతీప వవనాది వై కృతం 

(చేత్య శాంతి మధిక తి కృత్యవిత్ , 
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అన్వయుం కృ గురు మీశ్వరః తేః 

స్వంత మి త్యలభఘయ త్స తద్వ్యథామె. G2 

వ్యాఖ్య ; ర. తీపపవనాది-ఆ పతికూలవాయున్స మొదల స, వైక లం” 

దుర్నిమిత్త మును, | _పేడ్య-చూచి, కృత్యవిత్ -కార్యజ్ఞ (తగ్, క్షైలే=, శ్వర. లా 

భూపతియగు దశరథుండు, కాంతిం-అనర్థనివృ త్తిని, అధకృత్య- ఉద్దేశ: న గురుం- 

కులగురువగు వసిమని, అఆన్మ్యయుం క-అడిగెను. సః-అవస్ష్టు పం స-=తం- శుభో 

దర్కమే (కీనిఫలితము క్షుభాంతమే యగునన్సి, ఆ: భా: అకశరథున మూ 

బాధను, ఆలఘయత్ -తగ్గించెను. ఈ _పతికూంవాయువు మొదలు. డుశ ఎ నములు 

భలింపకుండుటకె యేయే శాంతులు చేయవలయు నం కరకను. గకుగగా వసిష్టు' 

డాశకునవలము శుభముగానే పరిణమించు నని చెప్పి, యక9 మనో వ్యథ తగ్గునట్లు 

చేసె నని భావము. “అధిక ఎత ఆ ఆనునది ఉద్దేశించి య౫నక్టము* 1 చప యోగింప 

బడు ల్యబఐంతమగు నవ్యయము. “ “సంతం ఆనా సు-అ: త:-శుశోదర _ 

మని యర్థము, 

శో శేజసః సపది రాకి రుత్దితః 
య 

|పొదుశాస కిల వాహినసనీముఖే, 

యః (వమృజ్య నయనాని తని నికై 

రతకీయ పురుపాక్ళతి శ్చిరాత్ , ._ 63 

వాాఖ్యః సపది--వెంటనే (ఆట్టు వారు సంభాషించుచుండగనే), ఉత్ధితః- పెకి 

లేచిన, తేజసః, రాశిః-చేజస్సుయొకే చ= పుంజము, వాహినీముఖే_ేే నస యొక ia 

యెదుట, !షాదురాస, కిల. ఆవీర వించొను సుమా! యః-ఏతేజోరాశి, సైనిక ః- 
సెనికులచేత, నయనాని-కన్నులను. పమృజ, -తుడుచుకొని, చిరాణ్-చాలకాలము 

నకు, లక్షణీయప్పకుషాక -. ప్రతిక -చూ ాడ దగిన పురుషరూపము గలది, ఆభూత్- 

అయెనో. అపడ. వెంటనే యొక కేజఃపుంజము నేఐపైనుండి లేచి సేనయెడుట 
బాశారు ంద సె సికుల క: నులు మిణుమిట్టుగొలిషపి చూడలేక పోగా వారు సీటీ 

తోను, (వేళ్ళ తోను మాటిమాటికి కన నుల దుడుచువ వ, చాలసేపటికి ఆతేజః 

పుంజ మొకపురుషాక ఎతిలో నున్నట్టు కనుగొని రని భావము. 
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శో, పిత మంళ మువవీతలకణం 

మాతృకం చ ధను రూర్జితం దధత్ , 

యః ససోమ ఇవ ఘర్శదీధితిః 

సద్విజివ్వా ఇవ చందన దుమః. 64 

వ్యాఖ్య: ఉపవీతలక్షణం- యజ్ఞోపవీతము చిహ్నముగాగల, పి్మత్యం, 

ఆంశం-తం(డి సంబ-ధమగు భాగమును, ధనురూర్ణితం- ధనుస్సుచేత [ పకాశించు 

నట్టి, మాతృకం చ- _తల్లి యంశము పు, దధత్-ధరించుచున్న, యః-ఏభార్గవు(డు, 

ససోమః-చం|దునితో గూడిన, ఘర శదీధితిః, ఇవ--చండ భాను (డగు సూర్యుని 

వలెను, సదిజిహ్యః -సర ముతో గూడిన, చందన దుమః, ఇవ-(ఫ్రీగంధపు వృక్షము 

వలెను, స్థితః-ఉండెనో; అట్టి పరజరాము(తు వారికి? గనపడెను. పరశురాముని 

తండి జమ దగి |వాహ్మణు(కు కావున నతని యంశమగు యజ్ఞోపవీతమును, 
తల్లి [పసేనజితుండను రాజుకూతురు రేణుక యగుటచేత క్ష తియధర్మమగు 

ధనుస్సును ధరించిన పరతరాము(తు, చందునితో ( గలసియున్న చండభానుండగు 

సూర్యుని వలెను, సర్ప ముతో( గూడియున్న న. వలెను ఉఊండెనని 

భావము, అనగా చం _దచందన తుల్యమగు యజ్ఞో పవీత లక్షణముచేత దయా 

దాక్షీణ్యానుు గవాోది (వాహ్మణగుణములును, చండభాను, సర్పసదృశమగు 

ధనుస్సును ధరించుటచేత ఆవకపరా కమమును థభాగ్గవునియం దుండెనని 

తాత్సర్యము 

శే యేన రోషపరుషాత్మనః పితుః 

శాసనే స్థితిభిదో 2_పి తస్థుషూ, 

షర జననీ శిరశ్చిదా 

(పా గజీయత ఘృణా తతో మహీ. ర్ 

వ్యాఖ్య: రోషపరుషాత్మనః-కోప ముచేత కఠినమైన బుద్ధిగలవా(తును, 
స్థితిథిదః, ఆపి- లోకమర్యాదకు ఉల్లంఘించినవాడును అయినప్పటికిని, , పితుః-తం| డి 

యొక్క, కాసనే-ఆజ్ఞయందు, తస్థవా-నిలిచినవా (డై, వేపమాన జననీ శిరశ్చిదా- 

RV 7 
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వేపమాన-భ యముచేత వణకుచున్న, జనసీ-తల్రియొక్క, శిరశ్చిదా-తలను నరుకు 

చున్న, యేన-ఏభార్గవునిచేత, పాక్ - మొదట, ఘృణా-దయాభావము, తతః 

తరువాత, మహీ-భూమండలమున్ను, ఆకీయత-జయింప( బడెనో? కోపముచేత 

క్ర తినత్యమునుపొందిన బుద్ధిగలవా(డై లోక మర్యాద నుల్చంఘీంచిన తం (డియాజ్ఞ 

_పకారము, భయకంపితురాలగుచున్న తల్లి శిరస్సును ఛేదించి, తనలోని దయను, 
తరువాత సమ స్త రాజమండల శిర రశ్ళేదమున కట సాామాజ్యమును జయించిన 

పరశురాముని జూచిరని భావము. తల్లిని చంపుటలో బకత లు చేసిన 

లాగ నున్ 5 దుష్టరాజలోకమును జంపుట ఏ యేపాటిగొప్ప! ఇచ ఎ “ఆత్మన్” శబ్దము 

నకు * “ఆత్మా “జీవో ధృతి ర్చుద్ధిః” అను నమరవాక్యను “బుద్ధి” “అని 

యర్థము, దయాదాక్నిణ్యములు ధర్మనిర్య్వహణమునందు ఆడ్డరావనియ, రాకూడ 

దనియ ఈ మాత శిర శ్చేద కృత్యమున వెల్లడియగుచున్నది. పితృవాక్య పరి 

పాలనమే ఇచ్చట భర్మము. 

శో. అతవీజ వలయేన నిర్చభథా 
ద&ీణ| శవణ సంస్థిలేన యః 

త తియాంతక రకో క వింశతేః 

వ్యాజపూర్వు గణనా మి వోద్వవాన్. 66 

వ్యాఖ్య: యః-ఏభార్గ వుండు, దక్షిణ శవణ స ంస్టితేన- కుడిచెవి పెననుండిన, 

అక్షదీజవలయేన-రుదాక్షల' మాలచేత, క్షతియాంతక రణె క వింశ కలే కక్ష తి 

యాంతక _ -తతియులను జంపునట్టి, రణ-యుద్ధములయొక గ్రా "ఎకవింశలేః _ఇరువది 

యొక్క సంఖ్యయుక గాః వ్యాజపూర్వగణనాం-జెపమాలారూప మిషతో మొదటి 

నుండి చేయు లెక బ్రాను; ఉద్వహన్ స ఇవ-నిర్వ్య ర్తించుచున్న వా(డువలె, నిర్పభౌ- 

ఆధికముగా _పకాశించుచుండెనో అట్టి భార్గవుని. జూచిరి. కుడిచెవిపైన |వేలాతు 
చున్న జపమాలా గణనము తాను చేసిన & _తియవధాత్మక రణమురి యేక వింశతి 

కు సూచకమా! యనునట్టు ఆక్షమాలాధరుఃడగు పరశురాముడు వారి 
కా తేజుపుంజమునందు సాశాత్క_రించె నని భావము, 

శా. తం పితు ర్వధభవేన మన్యునా 

రాజవంశ నిధనాయ దీషితహ్, 
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బాలసూను రవలోక్య భార్గవం 

స్వాం దశాం చ విషసాద పార్థివః. 67 

వ్యాఖ్య: పితుః-తన తం డియగు జమదగ్ని ముని యొక్క, వధభ వేన- 

క్షతియక ర్ర ర్హృకమగు వధవలన పుట్టిన, మన్యునా-కోపముచేత, రాజవంశనిధనాయ- 
సర్వోరాజవంశీమల నాశమునకై , డీక్షితం-దీక్షవహించిన, తం, భార్గవం-ఆ పరశు 

రామునిని, స్వాం, దళాం చ-తనదీనదళను, అవలోక్య-చూచి (ఆలోచించుకొని). 
బాలసూన ౩-బాలురగు కుమారులుగల, పార్థివః-దశరథు(తు, విషసాద-దుఃఖించెను, 

ఒర ప్పుడు హైహయ క్షత వంశీయు(డగు, కా ర్తవీర్యార్డునుండు, జమదగ్ని మునీం 

[దుని యా శమమునకు ఆహారపాసీయవాంఛతో వచ్చెను, జమదగ్ని యతనికి 

సగొరవముగా నాహారపానీయము లిచ్చినప్పటికిని, హైహయు(డు రాజ్యమదమున 

మునులనందరి నవమానించి, జమదగ్ని హోమధేనువుయొక్క వత్సము నెత్తుకొని 

పోయెను, ఫలసమిత్కుశాహరణమునకై వనమున కేగిన పరశురాముడు తిరిగి 

వచి, ఏ తండివలన కా ర్రవీర్యుని దుండగము నెటి(గి, సహింపలేక వెంటనే వగ 

సవా సబాహు(డగు వానిసి, వాని సైన్యమును తనపరశుధారల కాహుతి( జేసె 

అది తెలిసిన హైహయుని కుమారులు, భార్గవు(తు లేని సమయమున bra 

వద్దికి వచ్చి యతనిని వధించిరి. పరశురాము(డు తిరిగి వచ్చి తల్లీ దుఃఖమును, 

తండి మృతళ రీరమును జూచి, విషయము నెజీ!గి, (కో ధావిమ్షుడె, దుర్మార్గులగు 

క్ష్మతియలందజిని వధించి దేశమును ఆక్ష తియముగా( జేసెదనని దీక్షవహించి 
యట్ల.చేసి, భూమండలమునంత టిని కాశ్యప మునీం|దునికి యజ్ఞదశ్షిణగా నిచ్చి, 

తాను మహెందపర్యత మునందు తపస్సు చేసుకొనుచుండేను. & భార్లవు( 

డిప్పుడు శివధనుర్భంగ మొక క్షతియకుమారునిచేత జరుగుట తెలిసి వచ్చెను. 

ఆట్లు వచ్చిన క్ష! తియాంతకు(డగు పరశురాముూ(జూచి ఆశక్తు(డై న దశరథుండు 

బాలురగు తన కొడుకులును, తానును ఏమగుదుమో! యన్న భయముతో పారి 

పోవుటకు సిద్ధముగానుండె నని భావము, 

శో నామ రామ ఇతి తుల్య మాత్మ జే 

వర్తమాన మహిళే చ దారుణే, 
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వాద్య మన్య భయదాయి చా భవ 

(దత్నజాత మివ హారసర్బయోః. 68 

వ్యాఖ్య : ఆత్మజే-తన కుమారుని యందును, దారుజే-ఛయంకరు(డగు, 

ఆహితే, చ_ళ తువునందును, తుల్యం-సమానముగా, వ ర్రమానం-ఉంటూవున్న , 

“రామో ఇతి, గామ-రాఘు(డు అనుపేరు, హారసర్పయోః- హారమునందును 

సర్పమునందును, వ ర్రమానం-ఉన్నట్టి, రత్నజాతం, ఇవ-రత్నజాతివలె, అస్య. 

ఈ దశరథునికి, హృద్యం-హృదయమున జేరినట్టి, భయదాయి చ-భయమును గలి 

గించునదికూడ, అభవత్ -ఆయ్యిను, ముతా?లహారమునందును, సర్పము శిరస్సు 

నను, ఉండునది రత్నమె అయినప్పటికిని, రత్న శబ్దముచేత సర్పము స్పురణకు 

ఒనప్పుడు వలె, దారుణ శ్నతువగు భార్గవునికిని, తన కుమారునికిని, నామ 
యము “రామో ఆని యుండుటచేత, “రామొ శ బశ వణోచ్చారణములయందు 

భార్గవు(డు స్మృతిలో మెలంగి, దశరథుడు హృద్గత భయముచేత వణకిపోవుచుండె 

నని. భావము. 

థో క్ ఆ ర్స్ మర్హ్హ్య" మితి వాదినం నృపం 

సో౬న వేత్యు భరతా। గజో యతః 

తత కోపదవా నార్చిషం తతః 
సంద భే దృశ ముద గళారకామ్, 69 

వ్యాఖ్య = సః-ఆ థార్గవుండు, అర్హ రం ఆర్ష కం, ఇతి, వాదినం- “పూజా 

| దవ్యం పూజా దవ్యం” అని యాచున్న, నృపం-దశరథుని, అనవేక్షు-చూడ 

కయే, యతః- ఎచ్చట, భరతా గజః-శ్రీరాముండు కల(డో, తతః-ఆ (పదేశము 

నందు, క్షత కోపదహనార్చిషం----క్ష_త-వ్ష తియకుల విష మమునగల్క కోప 

దహన-కోపాగ్ని యొక్క, ఆర్చిషం-జ్యాలవలె నున్నదియు, ఉద గతారకాం- 

ఎ_తబడిన కసీనికలు గలదియునగు, దృశం-చూపును, సందధథె-నిలిపెను. దళ 

రథు( “డర; మర్ష$” మని యంటున్నప్పటికిని అతనివై పు చూడక, (శ్రీరాము( 

డెచ్చట నుండెనో ఆ వైపును క్షత కోపాగ్ని జ్యాలవంటి చూపును (గుడ్డు 

పైకెత్తి భార్గవుండు చూచెనని భావము ఇచ్చట “యతః తతః” అనునవి, 

సార్వ విభక్తిక స్తసిః ఆను సం పదాయమున స ప్రమ్యర్థమున ఉపయోగింపబడిన 

“*కసిల్” [పత్యయాంతములగు నవ్యయములు. 
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శో. శన కార్ముక నిషక్త ముష్టినా 
య 

రాఘవో విగతభీః పురోగతః 

అంగులీ వివర చారిణం శరం 

కుర్వుళా నిజగదే యుయుత్సునా. 70 

వ్యాఖ్య : కార్ముక నిష క్త ముష్టినా-కార్ముక -ధనుస్సునందు, నిష క్త- 

గట్టిగా ఉంచబడిన, ముష్టినా-పిడికిలిగలవాండును, శరం-బాణమును, అంగులీ 

వివర చారిణం-| వేళ్ళ సందులయందు కదలుచున్న దానిని, కుర తా-చేయు 

చున్నవా (తును యుయుత్సునా-యు ము చేయ గోరుచున్నవాండును నగు, 

తేన_ఆ భార్గవునిచేత, విగతభీః (సన _భయములేని వా(డగుచు, పురోగతః- 

ఎదుటికి వచ్చిన, రాఘవః-్రీశాముడు, జగదే-గట్టిగా చెప్పబడెను, ధనుస్సుషై 

ముష్టిని ఉంచి, బాణమును సంధించుచు, యు ము చేయం దలచుకున్న పఠళు 

రామునిచేత భయములేక యెదుట నిలుచున్న శాము(తు ముందు చెప్పంటోవు 
రీతిగా గట్టిగా. జెప్ప(బడెను, ని జగదే-నిజగ . “గద” ధాతువునకు కర్మణి 

లిట్. “ని” ఉపసర్గము. 

ళో. త్యతజాత మపకారవైరి మే 
గా 

త న్నివాత్య బహుశ; శమం గతః 

ను_ప్హసర్స ఇవ దండఘట్టనాత్ 

రోషితో ౬స్కి తవ వి|క్రమకవాత్ : 71 

వాకిఖ్య : క్షతజాతం-క్ష| త్రియజాతి, మే-నాకు, అపకార వైరి-పితృవధ 
రూపమయిన అపకారము చేయటచేత శ్మతువు, తత్-ఆ క త్రియజాతిని, బహుశః - 
ఆనేక పర్యాయములు (ఇరువది యొక్క_ సాగు), నిహత్య-చంపి, శమం-శాంతిని, 

గతః అస్మి) -పొందియునా ను. (తభాపి-ఆట్టయినను) సు ప్తసర ్పకి-ని దించి 
యున్న పాము, దండ ఘట్టనాత్, ఇవ-కజ్జదెబ్బవలన వలె, తవ-సి యొక్క, 
విక్రమ |శవాత్-పరాకమ |శ్రవణమువలన, రోషితః-కోపము పొందింపబడిన 

వాండను, అస్మి-అగుచున్నాను. మా తంగడిని చంపుటయను అపకారము చేసి 

నందున క్షతియులందరు నా శ తువులే. కనుక వారిని ఇరువదియొక గై పర్యాయ 
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ములు భూ పదక్షిణము చేయుచు చంపి శాంతించి యున్నాను, ఇప్పుడు ని దించిన 

పాయును కణ్బకో బాదినట్టు న్ని పరాక్రమ శ్రవణము గలుగటవ౨న కోపము గల 

వాఃడనై తీ నని భార్గ్షవరాము(తు దశరథరామునితో ననెను 

శో. మెథిలన్య ధను రన్యపార్థివై? + 

త్వం కిలా నమీతపూర్వ మవణోః 

త న్నిళశమ్య భవతా సమర్థ యే 

వీర్యశ్ళుంగ మివ భగ్న మాత్మనః. 72 

వ్యాఖ్య : ఆన్యపా వై ః-ఇతర  చ్నతియులిదేత, ఆనమితపూర్యం- 
పూర్వము వంచబడన ట్టి, థిలస్య-జనకుని యొక్క, ధినః-ధనుస్సును, త్వం- 

సీన్స ఆక్షణోః కిల-విజి! వటకదా! తత్-ఆ ధనుర ంగమును, నిశమ్య -విని, 

భవతా-నీ చేత, ఆత్మనః-నా యొక్క, వీర్యళ ంగం-కౌర్యమనెడు కొమ్ము, 

భగ్నం, ఇవ-విలువంబడినట్టు, సమర్థయే-తలచుచున్నాను. ఇతర క్షతియు లెవ్వ 

రును వంచనై నా వంచలేని జనకునింటిలోని శివధనుస్సును నీవు విజిచివేసితివట 
కదా? ఆ వార్తను విని, నీచేత నా శౌర్యశృంగము భగ్నము చేయంబడినట్టు 
తల(చుచున్నానని భార్గవు(తు రాఘవునితో ననెను. 

FAR అన్యదా జగతి “రామ” ఇతన్టియం 

శబ్ద ఉచ్చరిత ఏవ మా మగాత్ 

- ీడ మావవతి మే స సంప్రతి 

వ్య _స్తవృ త్తి రుదయోన్ముఖే త్వయి. 78 

వ్యాఖ్య : ఆన్యదా-ఇతర కాలమునందు (ఇంతకు పూర్మ్యిము) జగతి-లోక 

మునందు, “రామ” ఇత్యయం, శబ్దః- రాముడు ఆను ఈ కబ్బము, ఉచ్చరికః, 

సన్ పలుక (బడినదగుచునే, మాం, ఏవ-నన్నే, ఆగాశ్-సొందినది సం| పతి- 

ఇస్పుచు, త్యయి-నీ , ఉదయోన్ముఖే (సతి) -అభ్యుదయమును పొందుచున్న వాడ 
వగుచుండగా, వ స్త్రవృ తిః.విపరీత వృ శ్రిగల (మరియొకనిని చెప నట్టి సః- 

జ రామ శబ్దము, -నాకు, | వీడం-సిగ్గును, ఆవహతి-కళిగించుచున్న ది. ఇంతకు 
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పూర్వము “రామో శబ్దము అభిధావృ త్రిచేత నన్నే బోధించుచుండెను. దానికి నేనే 
యర్థము ఇప్పు డభ్యుదయమును పొందుచున్న నిన్ను గూడ ఆ రామశబ్దము 

బోధించుచున్నదగుటచేత విపరీతవృ త్తిగల యా శబ్దము నాకు సిగ్గును గూర్చు 
చున్నది. అని పరశురాముడు (శ్రీరామునితో ననెను. ఇచ్చటి వృత్తి శబ్దమునకు 
ఆర్థబోధకళ క్రి యని యర్థము. 

శ్లో, బిభతో ౬(స్త్రు మచలే ఒప్యకుంఠితం 

'చ్వౌ రిపూ మమ మశె సమాగసొ 

భేనువత్సపహారణా చ్చ హైహయః 
త్వం చ కీర్తి మపవార్తు ముద్యతః. 74 

వ్యాఖ్య : ఆచలే, అపి-కౌంచము మొదలగు పర్వత జొతియందును, 

ఆకుంఠితం- మొక్క_వోనిదగు, అస్త్రం-ఆయుధనును, బి భతః-ధరించుచున్న , 

మమ-నాకు, ద్యౌ-ఇద్దణు, సమాగసౌ-తుల్యాపరాధనులుగల, రిపూ-శ|తువులుగా 

మతౌ-తోచుచున్నారు. (వారెన్వ రన(గా ధేనువత్స హరణాత్ -ధేను.మా తండి 

దగు హోమధేనువు యొక్క, వత్సహరణాత్ -దూడను ఎత్తుకపోవుట యను అప 

రాధమువలన, హైహయశ్చ-కా ర్రవీర్యు(తును, కీర్తిం-నా కీర్తిని, ఆపహర్త్వం- 

ఆపహఠించుటకు, ఉద్యతః-సిద్ధ పడిన, త్వం, చ-నీవున్ను. [(కౌంచాచి పరత 

భేదనమునం ద కుంఠితాస్త్రము గల నాకు, మా తండి హోమరేనువుదూడ నె క 

పోయిన కా _ వీర్యార్డు నుండును, నాకీ రి నపహరించుటకు( బూనిన నీవు , 

తుల్యాపరాధముగల. యిద్దరే శ| తువులుగా( గనపడుచున్నారని భార్గవుడు రాము 

నితో ననెను, 

శ్లో. మృత్తిియాంత కరణో౭పి విక్రమ 
య 

"నేన మా మవతి నాజికే త్వయి 

పావకస్య మహిమా న గణ్యతే 

కతవజ్జ్వలతి సాగరే౭పి యః. 75 

వ్యాఖ్య ; తేన-ఆకారణముచేత (నీవు ముఖ్యశ్యతుద్వయము నందొకడ 

వగుటచేత), క్షతియాంత కరణః, ఆపీ-సకలక్షతియ వినాశమునకు సాధనమై 



85 రఘువంశము 

యుండినప్పటికిని, ఏ కమః- నా పరా కమము, త్వయి-నీవు; అబితే (సతి)- 

జయింప(బడినాడవగుచుండగా; మాం-నన్ను- నావతి (న-- అవతి) -తృ ఫిపర 

చుటలేదు. (తభాహి-అదియంతే) చావకస్య-ఆగ్నియొక్క, మహిమా-గొప్పతనము; 
సః-ఆదియే, గణ్యలే-లెక్కి.పంబడుగు, యః-ఏది, కక్షవత్-కసవు గడ్డి మొదలగు 

దానియందు వలెనే, సాగరే, అపి-సము[దము న దుసెత ము, 

జ్యలతి-మండునో. కుద ష్యతియ వినాశమునకు దోడ్పడిన నా వికమః , నీవు 

జయింప(బడని కారణమున, నాకు సంతోషమును గలిగించుటలేదు. గడ్డిగాదము 

నందువలెనే సము; దజలమునందును జ్యలిందినప్పుడే కదా! ఆఅగ్నియొక్క 

మహిమ లెక్క_రోనికి వచ్చునది! ఆని జామదగ్నరాము(తు దశరథరామునితో 

ననెను. ఇచ్చట “ అవతి” ఆను క్రియ యుపయోగింపంబడినది. దీనికి రక్షణము 

అర్థము నావతి-రకించుట కేవు, అనగా నిన్ను జయింపక పోయినందువలన నా శరీ 

రము బాధాయు క్రముగా నుండీ సంతోషమురేకున్న దని స్పురింప(జేయుట 

యుద్దేళము. 

శ్లో. విద్ధి చా త్తబల మోజసా వారేః 
ap: 

ఐళ్వరం ధను రభాజి య _త్త్యయా 

ఖాతమూల మనిలో నదీర'యెః 

పొతయత్యపి మృదు _స్తట్మదుమమ్, 76 

వ్యాఖ్య : కించ-మరియును, ఐశ్వరం- ఈశ్వరునికి సంబంధి -చిన, ధనుః - 

ధనుస్సు, హగేః-విష్ణువుయొక గై? ఓజసా-ఐలముచేత, ఆ త్తబలం, చే-హరింప(బడిన 

సారముగలడిగాను; విద్ధి- తెలుసుకొనుము, యత్ -ఏ ధనుస్సు, త్యయా-నీచేత, 

ఆభాజి-విజువంబడినదో; (తభాహి-అది యచ్చ నదీరయైః-నదీజల చేగములచేత, 

భాతమూలం- పెకలింప (బడిన _వేళ్ళుగల, తట్ట దుమం-ఒడ్డుపెనున్న వృక్షమును, 

మ-దుః, అపి-కొద్దిపాటిదెయెనను, అనిలః-వాయువు, పాతయత్తి-పడవేయునుగదా! 

జనకునివద్దనున్న ఈక రచాపము విష్ణుతేజస్సుచేత హరింప(బడీన సారముగలదియై 

యున్నదనియు, అట్టిదానిని నీవు విజిచితివని.యు తెలిసికొనుము. నదీవేగముచేత 
పెకలింప(బడిన |వేళ్ళుగలదై యుగ తీరస్థవృక్షమును సన్నపాటిగాలికూడ కూల 
(చోయునుగదా! కనుక చిన్నవాడ నను శివధనుస్సును భగ్నముగావించితి నని 
గర్యపడకుము. ఆనీ భార్గవు(తు రా వుృనితో ననెను. 
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శ్లో, త న్మదీయ మిద మాయుధం ఖ్యయా, 

సంగమయ్య సశరం విక్భస్యతామ్ 

తిషతు |పధన మేవ మప్య్థహం 
అ 

తుల్యబావుతరసా శీత =న్హూయా. 11 

వ్యాఖ్య : తత్... అందువలన, వమతీయం-న్నారియుగు, ఇదం, ఆయధం-ఈ 

ధనుస్సు, జ్యయా-ఆల్లై తాబిలో, ; దంగమయ్య-క్లూర్ని, సశరం-బాణయు క్ర గు 
నగా, "' శ్వా-నీలేక .నికృష్యణ్తాశశాళబకునుగాక, ప పభనం-యు ము, 
తీ తు-అట్టుండనిమ్ము ఏమ్హ్మ. ఆసీ_ వాధన్నువునట్టుచేయగలిగినప్పటికిని, ఆ ౦- 

Ps న హ్మాబిరిముగల, త్వయా-నీచేత, బితః-జయింప 

వ రక స యేగుకును ఖనన “య్లూధకుస్పునకు నారీని(గూర్చి, యెక్కు- పెట్టి 

చూపుము. యుద్ధముహాతి gin ఆవిధముగా ధనురాకర్షణమును 'జేయంగల్ 

గితివేని,పమానబలమాగల్ల కిడీక్ నా మైయోయినర్టి యని భార్గవుం డనెను. 

ల్లో కాతరో 2సీ యది వోడ్లశార్చిపా 

తర్జితః అంతా. మమ 

జ్య నిఘాత కకినాంగులి ర్యథా 

బధ్యతా మభయ ల 78 

వ్యాఖ్య: వా-లేక, ఉద్గకార్శిషా-జ్యాలలు (గక్కుచున్న, మమ, పరశు 

ధారయా-వార్య" గాడ్డగిడ- సేత్, తర్ణితః-బెదిరింపబడినవా(డవై , కాతరః, 
అసి ఇప శిత వాతేవచున్న చో? జ్యా నిఘాత కఠినాంగులిః - జ్యా... 
అల్లే ఆటే  ౭మేత్య్మోోే - నిఘాత - లాగుటచే గలుగు దెబ్బల వలన, 
కరన మొద్దుబారి, అంగులిః-| వేళ్ళుగలవా(డవగుట, వృభా-నిష్పియోజ 

నము. అభయ యాచనాంజలిః-ఆభయమును యాచించుదోయిలి, బధ్యతాం-కూర్చ( 
బడుగుగాక. మంటలు గక్కు. నా పరజుధారచేత బెదిరింష(బడి, భయకంపితుండ 

వగుచున్న యెడల, నాథనుస్సు నెక్కు_ పెట్టి నారిదెబ్బలతో (వేళ్ళ మొద్దుబారజేసి 

కొనుట వృభా_,పయత్నమే యగును. కనుక ఆభయమును యాచించుట కంజలిని 

బంధింపు మని యనెను (చంపవద్దని | పార్థింపుమని భావము), 
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స్టా ఏవ ము_క్తవతి ఖీమదర్శ'నే 

భార్గవే స్మిత వికంపితాధరః 

తద్దినుర్ల ఏహణ "మేవ రాఘవః 

(వత్యవద్యత సమర్థ ము త్తరమ్. 79 

వా : భీమదర్శనే-భయంకరుండ్రై కనబకుచున్న, భార్గవే-పరశురాము(తు 

ఏవం- న ఇప్పినరీతిగా, 4 క్రవతి- (సతి) పలికినవాడగుచుండగా, రాఘవః- 

(ఫ్రీరాము! , స్మితవికంపితాధరః (సన్ )-చిజునగవుచేత కదల్ప(బడిన యథ 

రోష్టము గలవాండగుచు, తద్ధనుర్గ 9హణం, ఏవ-ఆఖార్గవుని ధనుస్సును [(గహించు 

టయే, సమర్థం-ఊచితమగు, ఉ త్తరం-సమాధానమునుగా, (పత్యపద్యత -అంగీ 

కరించెను. భయంకరరూపముగల భార్గవు( డట్లు చులకనచేసి పలుకగా రాఘవుడు 

చిలునవ్వుచేత క ంపించుచున్న పెదవిగలవాండగుచు నతనిభనువు నెక్కు_ పెట్టి బాణ 

సంధానము చేయుటయే తగిన్ సమాధానమగునని యట్టు చేయయినెను. 

శ్లో, పూర్వజన్మధనుషా సమాగతః 

సో ఒతిమాత లఘుదర్శనో 2.భవత్ 

శేవలో 2పి నుభగో నవాంబుద? 

కిం పున (స్త్రిదశచాప లాం చితః. 80 

వ్యాఖ్య వ పూర జన్మరనుషా- పూర్మజన్మయగు నారాయణావతార ము 

నందలి ధనుస్సుచేత, సమాగతః-కూ డిన, సః-ఆరాముండు, 

ఆతిమాత లఘుదర్శ నః- ఎక్కువగా పియదర్శనుడు, 

అభవత్ -ఆయ్యెను. (ఎట్లనగా) నవాంబుదః-తొ లక రిమే ఘము, కేవలః, 

ఆపి-ఏహంగులులేక సామాన్యముగా నున్నప్పుడే, సుభగః -ఆందముగానుండును. 

(తిదశచాపలాంఛితః -ఇం దధనుస్సుతో చిహ్నితమై యున్నప్పుడు, కిం పునః-ఏమి 

చెప్పవలెను! రాముండు నారాయణావకారమున ధరించిన చాపమే యిప్పుడు 

భార్గవునివద్దను " ది. కనుక ఆధనుస్సును పట్టుకొన్నరాఘవుండు మిక్కిలి పియ 

దర్శను(డై క చైను, వర్షాకాల మేఘము వట్టిగానే యందమై యుండును. ఇంక 
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దానిపై నిం దభనుస్సు చేరినప్ప డెంతయందముగానుంకునో చెప్పవలెనా? ఆప్టే 

సహజసుందరు(డ గు రాఘవు(డు వై ష్టవ భనుస్సును థరింపగానే మిక్కిలి దర్శ 

నీయ సౌందర్యముగలవా డయ్యె నని భావము. లఘు శ బ్దము సుందరార్థక ము, 

శ్లో, శేన భూమినిహితైకకోటి త 

తార్ఫ్భుకం చ బలినా ధికోపితమ్ 

నిష్ప్రభ శ్చ రిపు రాస భూభృళాం 

ధూమ శేష ఇవ ధూమశేతనః. 61 

వ్యాఖ్య : బలినా-బలవంతుండగు, తేన-ఆకాఘవునిచేత, భూమి నిహితైక 

కోటి...భూమి -భూమిమీద, నిహిత-ఉంచ(బడిన, ఏకకోటి-ఒకచివరగల, తత్, 

కార్ముకం చ-ఆభార్గవు(డిచ్చిన ధనుస్సుగూడ, ఆధిరోపీతం-అలె (తాడుగూర్చి 

యెక్కు. పెట్టబడిన దయ్యెను. భూభృతాం-రాజులకు, రిపుః,చ-ళ [తువగు భార్గ 

వుండుగూడ, ధూమశేషః-పొగతో మిగెలిన, ధూమకేతనః, ఇవ-అగ్ని వలె, నిష్ప 

భః -నిసేజస్కు.(తు, ఆస-అయ్యెను. ఒక ధనుఃకోటిని నేలసైనుంచి,  నారినిం 

గూర్చి, రాఘవుండు విల్లునెక్కుపెట్టుటను జూచిన భార్గవుడు, పొగమాతము 
మిగిలిన యగ్నివలె నిస్తేజస్కు(డయ్యెను. ఆతనిమొగము పరాభవముచేత కళా 
హీన మయ్యెనని భావము, 

ళో. తా వుభా వపి సరస్పరస్థి త 

వర్ధమాన పరిహీన తేజసా 

పశ్యతి న్శ జనతా దినాత్యయే 

పార్యణాె శళిదివాకరా వివ. 82 

వ్యాఖ్య : పరస్సరస్థితౌ-ఒక రినొక రు ఎదురొ-నియున్న వారును, వర్ణమాన 

పరిహీన తేజసొ-పెరుగుచున్నదియు, తరుగుచున్నదియు నగు తేజస్సులుగల, 
తౌ, ఉభౌ, అపి-ఆరాఘవ భార్గవులిద్దజను, దినాత్మయె-సాయంకాలమునందు, 

పార్వణా-పూర్ణిమయందుండిన, శశి దివాకరౌ, ఇవ-చం; దసూర్యులనువలె, జనతా- 

జనసమూహము, పశ్యతి, స్మ-చూచెను. అప్పుతు యోద్ధల్రై యొకరినాకరు ఎదు 
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ర్కొనియన్న రామ బార్గవులలో రామునితేజస్సు పెరుగుచును, ఖార్గవుని లేజస్సు 

తరుగుచును ఉండగా, వారు జనసమూహమునకు పూ ర్హిమనాటి సాయంకాలము 

నందలి చం ద సూర్యులవలె(గనపడి రని భావము. ఇచ్చట రామునికి చం దుని 

తోను, భా వనికి సూర్యునితోను బొపమ్యమును |గహింపవలెను. “పార్వణౌ” 
అనగా ప గమునందున్నవారని యర్థ ము. పూర్ణిమ పంచపర్వములలో నొకటి 

కావున సందర్భానుసారముగా దానినే _గహీంపవలెను. ఆనాడే సూర్యు(డ స్తమించు 
చుండ(గా6 జం, దు(డు తేజోరాశి యగుట కననగునుగదా! 

ఛో తం కృపామృదు రవేత్యు భారవం 
ర్ం మ్ 

రాఘవః స్టలితవీర్య మాత్మని 

స్వం చ నంహిత మమోభఘ మాళుగం 
వ్యాజవోర వహారసూనునన్ని భః. రల 

వ్యాఖ్య : హరసూనుసన్ని భః -శివునికుమారు(డగు షణ్ముఖునితో సమాను( 

డును, కృపామృదుః--దయచేత మె త్తనివాడునున శ రాఘవః-(శ్రీరాము(డు, 

ఆత్మని-తనవిషయమున, స్థలితవీర్యం-కుంఠితశ క్రిగల, తం, భార్గవం-ఆపరళు 
రామునిని, స్యం-తనధియు, సంహితం-సంధానము చేయ(బిడినదియు, అమోఘం- 

వ్యర్థ ముకానిదియు నగు, ఆతగం, చ-బాణమునున్ను, అవేక్ష్య-చూచి, వ్యాజహార - 

పలికెను. కుమారస్యామివంటి పర్మాకమవంతు(డై నప్పటికిని దయాశాలియగు 
రాముండు తనవిషయమున గ?తశౌర్యు(డై యున్న భార్గవుని దీనదళను, తాశెక్కు- 
వెట్టిన వాణము వృథగాః టోవునది గాకుండుటయు. దలంచి పరపరామునితో 

ముందు చెప్పంటోవురీతిని భాషించెను. 

శో న (పవార్తు మల మస్మి నిర్ణయం 
౧ క 0 

విప ఇత్య భిభవత్యపి త్వయి 

శంస కిం గతి మనేన ప _్రి)ణా 

వాన్ని లోక ముత శే మఖార్డి తమ్? 84 

వ్యాఖ్య : ఆధీభవతీ. అపి-నన్ను తిరస్కరించుచున్న వా(డవై నను, 
త్యయి-సనీయందు, విపః, ఇకి-|బాహ్మణు(డవగుటచేత, నిర్ణయం-దయాహీన 

ముగా, ; పహ ర్తుం-బాణమును వేయుటకు, ఆలం-శక్తు(డను, న, అస్మి -కాలే 
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కున్నాను. కాని, అనేన, ప త్తిణా- ఈవాణముచేత, లే. నీయొక్క, గతిం-గమన 

మును, హస్మీ, కిం-నశింపంజేయుదునా! ఉత-చేక, నుథార్జితం- యజ్ఞాదులచేత 

సంపాదింప(బడిన, లోకం-స్వర్గమును, హన్మి కిం-నశింపండేయుదునా?" శోంస_ 

చెప్పుము. సీవు నన్ను తిరస్మరించుచున్నప్పటికిని, (వాహ్మణు(డవు కనుక, నీ"పై 

బాణమువేసి, చంపి, (బహ్మహత్యాపాపము నొడిగట్టుకొనుటకు సిద్ధపడలేను, 

కావున, అమోఘమైన నాయీవాణముచేత నీగమనము నాపివేయమందువా? లేక, 

నీవు తపోయజ్ఞాదులచేత నార్జించిన స్వర్ల'మును ధ్యంసముచేయమందుచా? చెప్పుమని 

రాఘవు(తు భార్గవుని నడిగెను. 

శే. (పత్యువాచ త మృషి ర్న తత్వత 
గ్రా 

త్వాం న వేద్మి పురుషం పురాతనమ్ 

గాం గతస్య తవ ధామ వై వ్లవం 

భోప్పిత్రో వ్యాసి మయా దిదృతుణా. &5 

వ్యాఖ్య : బుషిః-భార్గవుండు, తం-అట్టుపలికిన రాముని గుణించి, _పత్యు 

వాచ-బదులుపలికెను. (ఏమని?) త త్త్యృతః-యథార్జముగ్యా త్యాం-నిన్ను, పురాత 

నం, పురుషం-పురాణపురుషుని, న వేద్మి న-ఎఆణుగననుటలేదు. కింతు-కాని, గాం, 

గతస్య-భూలోకమును డైరినట్టి, తవ-నీయొక్క, _ వైష్టవం-విష్ణుసంబంధమగు, 
ధామ-తేజస్సును, దిదృతుణా-చూడ (దలచుకొన్నట్టి, మయా-నాచేత, కోపితః, 
హి-కోపమువచ్చిన వాడ వుగా. జేయంబడినవాడవు,  అసి-అగుదున్నావు. అట్టు 

శరసంధానముచేసి పలికిన రాఘవుిక్తి ఖభార్గవు( డిట్టు బదులుపలికెకు _ మవిత్మా! 

నిజముగా నీవు పురాణపురుషుండవగు నారాయణు(డవని నేనెజుగని విషయము 

కాదు. భూలోకమున దళరథసుతుండవుగా నవతరించిన నీయందు వై ష్షవకేజస్సు 
ఏ స్థితిలో నున్నదో చూడ(దల(చుకొని యట్లు నీకు కోపమువచ్చునట్టు చేసితినికాని 

వేజుకాదు. 

ల్లో, భన్మసా తృృతవతః పితృద్విషః 
పాతసా చ్చ వసుధాం ససాగరామ్ 
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ఆహితో జయవిపర్యయో ౭పిమే 

శాఘ్య వవ పర మేష్టిణా త్వయా. £6 

వ్యాఖ్య : పితృద్విషః-నా తండి శ తువులను, భస్మసాత్, కృతవతః- 

భస్మము చేసి వేసికట్టియును, ససాగరాం-సము| దములతో (గూడిన న, వసుధాం- 

భూమిని, పాతసాచ్చ, క్ రవతః-సత్చా[ తదానముగా నిచ్చి వేసినట్టియకు, మే- 

నాకు, పరమేష్టీనా-పరమ పురుమ(డవగు, త్యయా- -నీచేత, ఆహితః -చేయ(బడిన, 

జయవిపర్యయః, ఆపి-పరాజయము కూడ, జ్ఞాఘ*ః, ఏవ- ఆనందముతో(గోరదగిన 

దియే ఇంకను భార్యవు డిట్టనుచున్నాడు, నా 'సితృవై రులను కోపముచేత భస్మీ 

భూతులను జేసినాను. నేను క్ష; తియ జాతముప సంహరించి, స్వాధీనము చేసికొన ర 

సమ స్త భూమండలమును, సతా: ప _తయగు కశ్యపునికి య దక్షిణగా నిచ్చినాను. 

ఇట్లు  కృతకృత్వ్యు:డనై. యున్న నాకు, పురాణపరుషుండ , పరమేన్టివి అగు నీ 

చెత గలుగు పరాజయముకూడ సంతోషముతో. గోరందగిన కాని అన్యము కాదు. 

శ్లో. తత్ గతిం మతిమళాు వరేప్పితాం 
పుణ్యతీర్ణ గమ నాయ రక మే 

పీడయిష్యుతి న మాం ఇలీక తౌ 

స్వర్గపద్ధతి రభోగ లోలుషమ్. వ 

వ్యాఖ్య ; తత్-ఆ కారణమువలన, హేమతిమతాంవర !-ఓ బుద్ధిమంతులలో 

(శేన్టుడా! పుణ్యరర్థగమనాయ-పష -పుణః తీర్థముల కు వెళ్ళు టకొఆకు, “ఈప్నితాం- 

ఇష్టముగల, మే-నాయొక-_,, గతిం-గమన శ క్రిని, రక్ష-కాపాడుము. ఖిలీకృతా- 
వెళు +టకు పీలుపడనట్టు చెలటుపంబడిన దై నను, పంల స్వర్గ మార్గ ను, ఆఖోగ 

లోలుసం- భోగములయందు నిస్సృాహగల వా(డనగు, మాం-నన్ను,న పీడయిష్యతి- 

బాధింప జాలదు. ఓ మతిమంతు-డా1! అనేక పుణ్యతీర్ణముల కేగి అలర తపో 

నిష్టలో న కుండ(డలచిన నాకు కాళ్ళు కుండ జేయకుము. ఇక నాకు స్వర్గసా వాటి 
అః లేదు కనుక, నేకు వెళ (బోవు సరద మార్గమును నీవు దుర్గమముగా( “జేసినప్ప 

శికిని నాకు బాధలేదు. స్యర్గమార్గమునే బాణమువేసి చెలుపుము అని కోరెను. 

త (ప్రత్యపద్యత తథేతి రాఘవః 

'పాబ్బుఖ శ్చ విసనర్జ సాయకమ్ 
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భార్ష వస్య సుకృతో 2పి సో౬ భవత్ 

న్వర్గ మార్గ పరిఘరో ధురత్భ్యయః. 68 

వ్యాఖ్య : రాఘవః -శ్రీరాము(తు, తిథేతి (తథా -1- ఇతి)-సరే యని, _పత్య 
పద్యత- అంగీకరించెను. పాజ్మాఖః- తూర్పునకు మరలినవా(డై, వా. 

పెట్టిన బాణమును, విససర్జ, చ-_వితువనుగూడ వి డిచేె ను. సః-ఆ దాణము, 

సుకృతః, ఆసి-నుంచిపనులు చేసిన పుణ్యాత్ము(డే యైనప్పటికిని, భార్గవస్య.- 
పరళురామునికి, దురత్యయః-ముందునకు వెళ్ళనీక ఆడ్డగించునట్టి, స్వర్గ మార్గ 

పరిఘః-స్వగ్గమార్గ మునకు గడియగా, అభవత్ -అయ్యెను. భార్గవుండు కోరిన 

కోరికను అంగీకరించి, రాఘవు(తు [పాజ్ముఖు(డై తాకు సంధానము చేసిన బాణ 

మును వదలెను, ఆ బాణము, పుణ్యాత్ము(డే అయియున్న ప్పటికిని, పరశురామునికి 

స్వర్గ మార్గమును మూసివేసిన గడియగా మారెను అనగా భార్గవుడు స్వర్గమున 

కిక వెళ్ళుటకు వీలులేదని భావము. 

శో. రాఘవో ౭పి చరణా తపోనిధేః 

కమ్యతా మితి వదన్ సమస్ప్ఫృళత్ 

నిర్జి-తేషు తరసా తరస్వినాం 

శ|తుషు (ప్రణతి రేవ కీర్తయే. 89 

వ్యాఖ్య : రాఘవః, అపి-రాము(తు కూడ, శృమ్యతాం-క్షమింప.బడుదును 

గాక, ఇతి, వదన్-ఆనియనుచు, త పోనిధెః -భార్గ వునియొక్క, చరణౌ -పాదమ.లను, 
సమస్పృశత్ పట్టుకొని నమస్కరించెను. తరస్వినాం-ఐలవంతులకు, తరసా-తమ 

బలముచేత, నిర్దిశేమ- ఓడింప/బడిన, శ తుమ-శతువుల విషయమున, |పణతిః, 

ఏవ-నమస్కా-రమే, కీ ర్హయే-కీ ర్తినిగళిగించునుగదా! అట్టు భార్గవుని స్వర్గ 

మును ధ్యంసము చేసిన రాఘక(డు, “నేను క్షమింప(బకుదునుగాత”. అని భా 

వుని పాదములపై( బడి నమస్కరించెను. పరా కమవంతులకు, తమచే నిర్దిం ( 

బడిన శ తువులను నమస్కారాదులచేత [బసన్నులను జేయుటయే మిక్కిలి 

యశస్కరము ఆని భావము. రాముడు భార్గవుని గర్వము నణచుట కట్టు చేసెనే 

కాని యతనియందు సంపూర్ణ వినయ గౌరవము లు-డినట్టు “తపోనిధి” “సమస్పృ 

శర్” పదములు దెలుపుచున్నవి. 
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త, 'గాజసత్వ మవధూయ మాతృకం 

పిత్య మస్మి గమితః శమం యచా 

న న్వనిందితఫలో మమ త్వయా 

నిగహో ఒఇప్యయ మను' గహీక్ళతః. 90 

వ్యాఖ్య : మాత- కం-తల్లిద్వారా నం, రాజసత్వం-రజో గుణ 

' పధానత్వమున, అవరూయ-తొలగించివేసి, పి పిత్యం-తం డిద్వారా సంకమించిన 

wert: యదా. ఎప్పుడై తే, గమిత:- పొందింపంబడినవా(డను, అస్మి- 

ఆగుచున్నా నో, తదా-అప్పుడే, త్వయా-సీచేత, మమ-నాకు, అనిందితవఫలః-ఇష్ట 

మయిన స్వర్గ హానియే ఫలముగా(గల, ఆయం, న్మిగహః- ఈయపకారము, అను! గహీ 

కృతః, నకు-ఉపకారముగా( జేయ(బడినది సుమా! రాఘవా! నేను, మహో తపస్వి 

యగు జమదగ్నికి కతియ క న్యయగు రేణుకయం దుదృవించుటచేత, మాతృక 

మగు రాజస గుణముళు, పితృమగు కాంత గుణమును గలవా(డనై. యుంటిని, 

సీవ్ప నన్ను రాజసగుణముల (కోపగర్వ్యాదులు) నుండి దూరముచేసి, తపస్వికుండ 

వలసిన కాంతగుణ _పధానుని(జేసితివి. స్యర్గసౌఖ్య ము నాకిష్టము కానిది, దానిని 

భంజించుబయాప నీ ని _(గహము, నాకు అన్ను! గహమే యైనది. ఇంతకన్న నేమి 

యుపకారను కావలయును? అని పరశరాముండు రాఘవ్రని శ్ఞాఘించెను. ఆనాటి 

నుండి భార్గ పుండు రాగద్వోష పులుతేని మహాముని యయ్యెను. 

శా. సాధయా మ్యహ మవిఘ్నమన్తు శే 

"దేవకార § మపపాదయివ్య్యత 

ఊచివా నితి వచః నలకణం 

లమ్మణ్యాగజ మృషి. _సిరోదభే. 91 

వాఖ్య: అఫాం-నేను, సాభయామి - వెళ్ళుచున్నాను, దేవకార్యం-రావణ 

వధాది దేవకార్యమును, ఉపపాదయిష్య తః-సంపొదింపగలుగునట్టి, లే. సీకు, 

ఇవిఘ్నం-విఘా వము, అస్తు-ఆగున గాక. సలక్మణం-లక్మణునితో (గూడిన, 

)క్మణాాగజం- రాముని గురించి, ఇతి.ఈవిధమగు, వచః-మాటను, ఊచివా న్= 

లికినట్టి, బు :ః-భార్గవరాము/డు,  తిరోడధే-ఆంతర్షానమును పొందెను. నేను 



ఏకాదశ _ నర్గము ర్ట 

వెళ్ళుచున్నాను. దేవతలు | పార్థింప(గా రాము(డవై పుట్టి, వారి కార్యమగు రావణ 

వధాదిక మును ముందుచేయ' బోవుశట్టి నీకు అవిఘ్నము అగుగాక. ఆన్న మాటను 

సలక్ష్మణు(డగు రామునికి జెప్పి మహర్థియగు పరశుంూము( డంతర్జానమును 

బొందెను. ఇచ ఎట్ “సలక్ష్మణ ఏ” అనునచి సాథీ పాయవిశేషణము. రాము(తు 

అరణ్యవాస, రావణవధాదికమును లక్ష్మణసహితు(డై చేయ(బోవునుగదా! ఆందు 

వలన లక్ష్మణుడు సైతము వినునట్టు ఆశీర్వదించెను. ఆలంకారము: పరికరము. 

ఖో. తస్మిన్ గతే విజయినం పరిరభ్య రామం 

స్నేహా దమన్యత పితా పున రేవ జాతమ్ 

తస్యా భవత్ వణశుచః పరితోషలాభః 

కళూగ్నిలంఘితతరో రివ వృష్టిపాతః. రవి 

వ్యాఖ్య: తస్మిన్ -ఆభార్గవు(డు, గతే (సకి)- వెళ్ళిసోయినవాడు కాగానే, 

విజమినం-విజయమును పొ-దిన, రామం-్రీాాముని, పితా-తం! డియగు 

దశరథు(డు, స్నేహాత్- వాత్సల్యమువలన, పరిరభ/-ఆలింగనము చేసికొని, పునః, 

జాతం, ఏవ-మళ్ళీ పుట్టిన వానిసిగానే, అమన్యత -తల(చుకొనెను. తణశుచ 8 = 

తృ౫ఎకాలము దుఃఖమును పొందినట్టి, తస్య-ఆ డశరథునికిి పరితోషలాథః -సంతోష 

(పాప్తి, కఇుగ్ని లంఘితతరోః-కక్ష-ఎండిన వనము నందలి, ఆగ్ని -ఆగ్నిచేత 
(దావాగ్నిచేత), లంఘిత -చుట్టివేయయబడిన, తరోః-వృక్షమునకు, వృష్టిపాతః, 

ఇవ-వర్షపాతమువలెె అభవత్ -అయ్యెను. అట్టు ఆశీర్వదించి భార్గవుడు వెళ్ళిపో 

గానే, విజనుమును పొందిన రాముని తం డియగు దశరథుడు గాఢాలింగనము 

చేసికొని, కొడుకు పై(గం స్నేహవాత్సల ముల=త రాము(డు పునర్జన్మ యె త్రినట్టు 

భావించి, సంతొషపడెను. క్షణమాతదుఃఖము ననుభవి=చిన దశరథుని కాసంతో 

షము, దావాగ్నిచేత చుట(బడీన వృక్షమునకు వర్షపాత మువలె నుండెను. ఇచ్చట 

“పుశరేవ జాతం” అనువాకము, భార్గవుడు, (శ్రీరాముడు పరాత్పరుండనియు, 

దేవకార్యమును సాధించుటకు అవతరించిన నారాయణ(డసియు పలికిన పలుకులు 

విన్న దశరథుడు, మరుక్షణమునందే పువాత్సల్యలోలపు(డై రాముని మరల 

సామాన్యుండగు తనపు తు(డే యని భావించెనన్న యర్థాంతరమును గూడ స్ఫురింప 

జేయుచున్నది. అలంకారము: ఉపమ. 

RY 8 
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3 అథ పథి గమయిళ్వా క్షుప్పర మో్య్యోపశాశ్యే 

కతిచి దవనిపాలః శర్వరీ? శర్వుక లః 

పుర మవిశ దయోధా్యం మైథిలీదర్శనీనాం 
కువలయితగవాతాం లోచనై. రంగనానామ్. 98 

వ్యాఖ్యః ఆధ -ఆపిమ్మట, శర్యకల్పః- -ఇంచుమించుగా శంకరునియంత 

వా(డగు, అవనిపాలః _దశరధు(తు, క్షుప్తర మోపకార్యే- అలంకరింపబడిన యంద 

మగుడేరాలు గల, పథి-మార్గమునందు, కతిచిక్, శర్వరీః-కొన్నిరా తులను, గమ 

యిత్యా-గడపి, మైథిలీదర సేనాం-సీతను జూడదలచీన, అంగనానాం-పురన్త్రీఐ 

యొక్క, లోచనై ః-కన్నులచేత, కువలయితగవాజూం-కువలయిత -కలువలుగలవిగా( 

జేయ(బడిన, గవాతాం-మెడల కిటికీలుగల, పురం, ఆయోధ్యాం-పట్టణమగు 
నయోఖభ్యను, అవిశత్-| పవేశించెను. ఆ తిరువాత నచ్చటచ్చట యండమైన డేరాలతో 
నేర్పరుపంబడిన విడుదులయందు కొన్ని రాతులు గడపిన దశరథుడు, కోడం[డ 

తోను,కొడుకులతోను సీతనుజూచుటకై. యత్సాహపడుచున్న పురాంగనలక న్నులచేత 

మేడల కిటికి లన్నియు కలువలతో నిండినట్టు కోధించుచున్న ఆయోధ్యానగరమును 

[పవేశించెను. పరజరాముసికి కుమారస్వామి సహాధ్యాయి ఆప్టే రాము(డు 

కుమారస్వామితో సమానుండై భార్గవుని నిర్జించటవలన నద్ది కు మారుండు గల 

దశరథుంతు శర్వకల్పు(డని కవి వర్ణించెను, కువలయితగవాశాం అనుచోట 

పురస్త్రీల కన్నులకును కలువలకును అభేదము చెప్పుటచేత రూపకాతిశయో క్రి 
అలంకారము ధ్యనించుచున్నది, ఇది సీతా వివాహ వర్ణనాత్మకమగు నేకాదళ 

సర్గము, 
ఇది మహాకవి కాశిదాస క త 

రఘువంశకావ్యమున సీతా వివావ వ మను ఏకాదళ్ల 

సర్గమునకు( కేళవపంతుల నరసింహశా రచిత దెలుగు 

లఘువాకిఖ్య. 



(శ్రీః 

హాకవి కాళిదాస కృత 

రఘువంశము 

ద్వాదశ సర్గము 

శో. నిర్విష్టవిషయస్నేహాః న దశాంత ముపేయివాన్, 
ఆసీ చాసన్ననిర్వాణః |పదీపార్చి రివోషసి. 1 

వాఖ్య : సర్వ విషయ స్నెహః- నిర్విష్ట-ఉపభు క కములైన, విషయ- 

భోగ్యవస్తువులనెడు, స్నేహః- _పాంఛితములుగలవా(డును. దశాంతం-జీవనస్థి తి 

యొక్క అంతమును (వార్థకమును), ఊఉపేయివాన్- పొందిరరున్నల్లి, సః-(ఆెట్టు 

సీతాకల్యాణానంతరము స్ను షాపుకాదులతో ఆయోధ్యానగరమునకు( జేరిన) ఆ 

దశరధుడు, ఉషసి-ఉషఃకాలమునందు, (పదీపార్చి రివ (పదీపార్నిః, ఇవ)- దీప 

జ్వాలవలె, ఆసన్న నిర్యాణః -సమీపించిన మోక్షము (మరణము) గలవా(డు, ఆసీత్ - 

అయ్యెను. దీపజ్యాలాపక్షమున సర విషయ ల వాక సిరాను = నశించిన (తగ్గి 

పోయిన, విషయ. -పమిదయందలి, స్నేహః- =నూనెగలదియనియు, దకాంతం. 

వ త్రియొక లా చివరిభాగమనియు, ఆసన్న నిర్యాణః- సమీపించిన వినాశము గలది 

యనియ నర్థములు. జీవితకాలమున సర్వసుఖములు అనుభవించి చివరిదశకు జేరిన 

దశరథుడు, రా|తివేళ చక్కగా వెలిగి, తైలము తగ్గిపోయి నపిమ్మట, వ త్తిచివరికి 

వచ్చి చల్చారిపోవుగన్న దీపకళికవలె, మోక్షమునకై వేచియుండెనని భావము, 

దీపోపమానము, మానవుడు తనయవసర మున్నంతవజ కే వెలిగి పిమ్మట నశించు 

నన్న త త్యమును చోధించుచున్నది. “స్నిహ్యంతి పురుషా యేమ ఇతి స్నేహాః- 

శద్దాదయః” అని స్నేహశబ్ద వ్యుత్పత్తి. “నిర్వాణం నిర్భృతౌ మోశక్నే వినాశే గజ 
మజ్జనే” యని యాదవ నిఘంటువు. 

ష్ ు లా శ్లో, తం కర్ణమూల మాగత్య రామే (క్రీ ర్న్యన్యళతా మితి, 
కై. కేయీళంక యే వాహ పలితచ్భద్మనా జరా. ల 
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వ్యాఖ] : జరా-వృద్ధత్యము, కై కేయోశంకయా, ఇవ-కై కయందలి అను 
మానముచేతనో యన్నట్టు, సలితచ చ్మనా-శరసిన వెం్యడుకల మిషచేత , కర్ణ 

మూలం-దశరథుని చెప సమీపమునకు, ఆగత-చేరి, రామె.శ్రీరామునియందు, 

(శ్రీః-రాజ్యలక్ష్మి, నుసుతాం-ఉ ౨చ(బడునుగాక, ఇతి-ఇట్లని, తం- అతనిని (ఆ దశ 

రథునికి); ఆహ-చెప్పెను, వృద్ధత్వము క ర్త చెవులవద్ద తెల్లబడిన జుట్టు 

రూపమున, కై కేయి వినిపోవునోయేమొ! ఆ: నకడుమానముదేత, దశరథుని చెవి 
వద్దికి వచ్చి “రామునిపై రాజ్యలకి నంచుముో ఆని దశరథునితో( జెప్పెను. 

అనగా దశరథు(డు తాను వృ ౯ పోబుగందున రామునికి యౌవరాజ్యపబ్దాఖి 

చేకము జేయుటకు దలపె -వి భావము. ముదుసలితనమునకు( జెవులవద్ది 

వెం్యడుకలు తెల్పబడుట మొద చిహ్నము గదా! 

శ్లో. సా పౌరాన్ పౌర కాంతస్య రామ స్యామ్యుదయ [కుతిః, 

(ప్రత్యేకం వోదయాంచ. కే కుల్యే వోద్యానపాదపాన్ . లి 

వ్యాఖ ఏ సా-ఆ, పౌరకాంతసః_పురజగులకు మనోహరు(డగు. రామస్య- 

రామునియొక్క_, అభ్యుదయ, కతిః-పట్టాథిషెకరూపమగు నభ్యుదయవా ర్త,కుల్యా- 
కాలువ, ఉద్యానవాదపాన్, ఇవ-తోటయందలి చెట్టనువలె, ఫౌరాన్ -పురజనులను, 
(పత్యేక ౦-౬కొ గ్ బాజీ నిగా, హోద మాంచ _కే-ఆశందపర చెను. ఉదాంనవనము 

నందలి సీటికాలువ యొకొ ఒర గాచెట్టువాదును జేరి యచ్చటి వృక్షము నానందపరచి 

నట్టు రామపట్టాథి షేకవా ర్త (పతి నగరవాసి నత-౦తముగా సంతోషపరచె నని 

భావము. “_శూయతే” ఇతి_కుడిః-విన(ఒడునది కనుక వార్తకు “ళతికో అని 
పేరు. ఇది న్రీలింగము. “కుల్యా” ఆనునడియ శ్ర్రీలింగమే. న్రీభాణమువలె. 
జల్హగా మెల్డంగా రామపట్టాభి షేకవా ర్త (2 పతి మనిషి చెవికినిం జేరి యానంద 

సరచినదట! 

శ, తసాగ్గిభిషేక సంభారం కల్పితం (కూరనిశ్వయా, 

దూషయామాస కైకేయీ శోకోమై, పార్థివాశుభిః. 4 

వ్యాఖ్య : కూరనిశ్నయా-భయంకర మైన కార్ణనిశృ్చయముగల, కై కేయూ. 
కైక, తసా-ఆ రాముకి, కల్పితం-ఏర్పాటుచేయ(బడిన అభి షేకసంభారం-పట్టాథి 
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'షేకమునకు( గూర్చిన వస్తుజాతముకు, కోకో షైః-దుఃఖముచేత వేడియెక్కిన, 

పార్టివాజధిః-రాజు కన్నీ శ్ళచేత, దూషయామాస-చెడిపోవునట్టు చేసెను, తన 
కార్యమును సాధించుకొనుటలో మొండిపట్టుదల గల క కేయి రాముని పట్టాభిషేక 

వార్తలే నేక్చుచు, తన్మూలక మైన దశరథ దుఃభా కవులచేత అభిషేకసంభారము 
నంతటిని చెడ(గొ చైను, ఆన(గా దశరథుండు తాఏ కూర్చిన సంభారము నంతటిని 

వ్యర్థముగా( దలంచి దుఃభించెననియు, నావిధముగా శ్రే ల రామపట్టాభి షేకమును * 
ఆపె ననియు భావము. 

ళా. సా కిలాశ్వసితా చండీ భర్తా) తత్సంశుతా వరౌ, 

ఉద్వవా 'మేందసిక్తా భూ రిలమగ్నా వివోరగా. ర్ 

వ్యాఖ్య : చండీ-అతికోపముగల, సా-ఆ కే కేయి, భర్తా -భ ర్తచేత, 
ఆశ్వసితా (సతీ)-|ఐకిమాళి యోదార్పంబడినదగుచు, తత్సంశుతౌ (తత్ -- 
సంకుతౌ)- ఆతనిచేత (పళిజ్ఞుతములై న, వరౌ-రెండు వరములను, ఇం దసికా- 

ఇం దునిచేత (మేమముచేత) వర్షింప(బడిన, భూః-భూమి, బిలమగ్నొ -బిల-పుట్టలు 
మొదలగువాని రం భములయందు, మగ్నౌ-దాగియున్న, ఊరగౌ, ఇవ- సర్పము 

లనువలె, ఉఊద్వవామ, కిల-బయటికి/ గక్కి.నది సుమా! దశరథుడు 1 బతిమాలు 

కొన(గా నోదార్పును జెందినదగుచు, చండియైన కైక, భర్త పూర్వము తన 
కిచ్చెదనని చెప్పియన్న రెండు వరములను, 'మేఘముచేత వర్షింప(బడిన భూమి 

పుట్టలోనున్న పాములను పెకి విడిచినట్టు, వెడలగక్కె_ నని భావము. ఉపమాన 

స్వారస్యముచేత పాము లెంతచెడ్డవో ఆ రెండు వరములు నంతచెడ్డవి యని తేలు 

చున్నది. కైక రెండు వరములను గోరెనని భావము 

శో. తయో శ్చృతుర్చ శై కేన రామం [పా[వాజయ త్సమాః, 
౧ 6 ™— 

ద్వితీయేన సుత న్యెచ్ళ దైై్వధవై సకఫలాం |క్రియమ్. 6 

వ్యాఖ్య: (సా-ఆక్రై క్ర) తయోః-ఆరెండు వరములలో, ఏకేన -_ఒకవరము 

చేత, రామం-రాముని, చతుర్దశ -పదునాలుగు, సమాః-సంవత్సరములు, _పావా 

జయత్- -అరణ్యమునకు( 'బంపునట్టు చేసెను. ద్వితీయేన- రెండవ వరముచేత, 

సుతస్య-తన కుమారు. డగు భరతునికి, వై ఢవై కకఫలాం-తన వైధవ్యము 

మ్మాతమే ఫలము గా(గం, [శ్రియం- రాజ్యలక్ష్మీ వి, ఐచ్చత్- కోరెను, ఆరెండు 
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వరములలో నొకదానిచేత పదునాలుగు వత గర్ చ వులు రామవనవాసమును, రెండవ 

దానిచేత భరతుని యొవవాజ్య్మ పట్టాభిషేకమును గోరెస. భరత పట్టాభిషేకము 

వలన నతనికి రాజ భోగము కేకహో గా భర్త చనిపోవుటవలనం దనకు వై ధ 

వ్యము క ఫలమని కైక యెబు(గక మొండిపట్టుదలతో వరములను గోరె 

ననీ భావము 

శో పితా దత్తాం రుదన్ రామః పా జ్యిహీం (పత్యపద్యత, 

పశ్చా ద్వనాయ గచ్చేతి త'దాజ్ఞాం ముదితో 2|గహీత్. 7 

వ్యాఖ్య: రామః-శ్రీరాము(డు, (పాక్ - మొదట, పి! తా-తం డిచేత, దత్తాం- 

ఇయ్య(బడిన, మహీం-భూపరిపౌలనమును, రుదన్ - దుఃఖపడుచు, . పత్యపద్యత- 

అంగీకరించెను పక్చ్ళాత్ -తరువాత, వాయ, ట్ ఇతి--వఫమునకు వెళ్ళుము 

అనునట్టి, తదాజ్ఞాం-ఆ తం; డియొక్క ఆజ్ఞను, ముదితః-సంతోషముగలవాండై , 
అ గ్రహీక్-స్రీకర రించెను. దశరథు(డు మొదటి రాజభారమును వహింపుమన్నప్పుడు 

దుఃఖముతో నొప్పుకొనుటకు( గారణము దశరథుడు ' బతికియుండ(గా నేను రాజ 

గుట యెందులకన్న భావు. రెండవ మాటగా వనమున కేగుపవలన పి _తాజ్జా 
కరణ లాధము సంతోషము గలుగుటకు కారణము. రామావతారథలము వనవాస 
రూపమగు నాజ్జలో నుంకుటచే నది రాముని కానందముఏ గలిగించెనన్నది నిగూఢ 

మైన భానము. 

శ్లో. దధతో మంగళజౌ మే వసానస్య చ వల్కలే, 

దద్భృుకు ర్విస్మితా సృన్య ముఖరాగం నమం జనాః. 6 

; మంగళకొమే.శభసూచకములగు ప పట్టు వస్త్రములను, దధతః-- 
కట్టుకొనుచీన్నీ వాడను, వల్క లే_నార బీరలను, వషానస్య, చ-ధరించుచుక 
వాడును, అగు, తగ శ్రీరామునియొక = సమం-ఒకే విధమైన, ముఖరాగం- 
ముఖవర్ణమును, జనాః- పజలు, విస్మితాః-ఆశ్చర్శపడినవారై , "దః శుః-చూచిరి, 
తం| డ్రియాజ్ఞచేత పట్టాథిషేకముకొజకు పట్టు వస్త్రములు కట్టుకొనుచు 1 పడును, 
అది భగ్నమె యరణ్యమునకు వెళ్ళుటకై వల్కలములు ధరించుచు " ప్పుడును, 
శ్రీరాముని ముఖవర్ణము ఒకే విధముగా "నుండుటను జూచి, జనులు ఆశ్చర్యపడిరి, 
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సుఖము వచ్చినప్పుడు ముఖము వికసించుటయు, దుఃఖము వచ్చినప్పుడు ముఖము 

ముతుచుకొనుటయు, సామాన్యుల లక్షణము, సుఖ దుఃఖములయందు ముఖవర్ణము 

మారకుండుట దీరుల లక్షణ మని భావము, 

శ్లో, స సీళాలమ్మణసఖః సత్యా ద్గురు మలోవయన్, 

వివేశ దండకారణ్యం (పత్యేకం చ సతాం మనః. 9g 

వ్యాఖ్య : సః-అట్టి రాము(డు, గురుం-తం' డిని, సత్యాత్ -వరదాన రూప 

మైన సత్గ్శమునుండి, అలోపయన్ -జారిపోనియ్యనివాండ గుచు ,సీతాలక్ష్మ సఖః - 

సీతా లక్ష్మణ సహితుడై , దండకారణ్యం-దండకార ణ్యమును, సతాం-సత్పురుమల 

యొక్క; మనః, చ-మనస్సును, _పత్యేకం-ఒక్కొాక దానినిగాను, వివేశ-| పవేశిం 
చెను. కైక కిచ్చిన వరదానసత్యము నుండి తం ని తప్పిపోనీయక , సీతా 

లక్ష్మణ సహితు(డై రాము(తు దండకావనమును (ప శించెను. అట్టు చేసిన రాముని 

చర్య (పతి సతు రుమని మనస్సు నానందపరచె నని భావము. “సీఠాలక్ష్మణయోః 

సభా” అని వ్మిగహము. అన(గా తమకు సర్వకాల సర్యావస్థలయందును అత్యంత 

స్నేహపా_ తుడై యున్న రాముని విడువలేక వారే యతనీని వెంబడించిరని సమా 

సార్థము తేలును. ఏకస్మిన్ ఏకస్మిన్-పత్యేకం- పతి దానియందు అని 
వి (గవము. 

శ్లో, రాజా౬ఒపి తద్వియోగా_ర్తః స్మృత్వా శాపం స్వకర్శజమ్, 

కరీరళ్యాగమా (కణ శుద్ధిలాభ మమన్యత. 10 

వ్యాఖ్య: తద్వియోగా ర్రః-వారియెడ(బాటుచేత శోకారు. న, రాజా, 

అపి-దశరథ మహారాజుకూడా, స్యకల్మజం-నునిపు త వధరూప న తన పూర్వ 

కర ఇత వచ్చిన, శాపం-పు తశోకమువలన తాను మరణించున శాపమును, 

స ఎక్వౌ-సరించుకొని, శరీరత్యాగమా (లేణ-దేహత్యాగముచేతనే, శుద్ధిలాభం- 

| య్య త్రమును, అమన్యత-తలంచెను. పు_తవియోగముచేత దుఃఖితుండై ఇక 

వింపలేనని యెంచిన దశరథుడు పూర్వము తన వాణముచేత పొరపాటున మర 

ణించిన మునికుమారుని తం్మడి యిచ్చిన శాపము స్కృతికిరా(గా నాపాపమునకు( 

దన శరిరతాకగమె పాయి త్ర మని యెటీంగి మరణించె నని భావము. పాయ 

శ్చి త్రమనగా చేసిన పాపమును దొల(గించుకొనుటకు? జేయు శద్ధికర శ్ర “పాయః 
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పాపం విజానీ త్ చిత్తం తస్క విశోధనమ్” అని _పాయళ్ళి త్తశబ్దనిర్వచన "ఎ. 
“శరీరత్యాగ మ్మాతేణ” అనుపదములోని “మారా” కబ్దము ఏవ కారార్థరము, 

ఖో. విపోషీతకుమారం త _దాజ్య మన్తమి కేశ్వరక్, 
రంధా న్వషమణదతాణాు ద్విషా మామిషతాం యయౌ. 1] 

వ్యాఖ్య : వి పోషితకుమారం-దూ ముగావెళ్ళిపోయిన కుమారులుగలదియు,. 

అ స్తమతలేశ్వరం-చనిపో మిన రాజుగందియు నగు, తత్, రాజ్యం-ఆ అయోధ్యా 

రాజ్యము, రం ధాన్యేషణద కాణాం-రం| ధ లోపములు, అశేంషణ-వెదకుటయిందు, 

దశాణాం-సమర్గులైన, ద్విషాం-ళ _తువులకు, ఆమిషతాం-భోగ్యవస్తుత్వమును, 

యయౌొ- పొందెను; రామఎక్ష్మణు లరణ్యమున దును, భకతళ తుఘ్నులు మేన 

మాకఘమిుటకు నుండు_చేటో రాజకుమారు బులేన యు, దశరథ మరణముచేత రాజు లెని 

దియు నగు నయోధ్యారాజ్యము రం వాన్వేషణ తత్పరులైన శ తురాజుల వళ" " 
కాసండె నవి భావము. ఆమిష మిన(గా మాంసము, భోగ్యవస్తువు నర్థములు. 

థో గే. అథానాజాః పకృతయో మాశ్ళబందునివానినమ్, 
మౌలై రనాయయామాను ర్భరతం _న్రంభిళాళుభి-. 12 

వార్టిఖక : అథ--ఆతరువాత, ఆనాథా=| పభువు లేనివారగు, _పకృతయ.-- 

అమాత్యులు, మాతృబంధునివాసినం--తల్లికి చుట్టములై న మేనమామ మొదలగు 

వారితో నివసించుచున్న, భరతం--భరతుపి, స్తంథితా; శుభిః--బిగబట్టుకోంబడిన 
కనీ ళుగల, వాలై:-ఆప్తులైన సచివుంచేత, ఆశనాయయామాసుః-రప్పించిరి 

ల కృతిః సహజే యోనా వహత్యే పరమాత్మని” ఆను విళ్ణనిఘంటువు వఎన 

( కృతులన(గా అమాత్తులు. మేనమామ యుంటిలో నుంటున్న భరతుని ఆప్తులగు 

ముఖ్య సచివులచేత రప్పించిరి. వెళ్ళినవారు డశరథమరణ, రాషమవనవాసవా ర్తను 

జెప్పి కోకింపరాదనియు నాడేశించిరి. ఆ గజుడగు రాము డరణంమున * ండుట 

చేత, తదనుజు(డై న భరతుడు దశరథుని రోంత్య కియలు చేసి, రాజ పట్టాభి 

చేకము నొందవలసినవా' డగుఏచేత నతగిని రప్పించిర ఏ భావము, 

శో, 'శుత్వా తథావిధం మృత్యుం వై శేయీతనయః పితుః, 

మాతు ర్న కేవలం స్వస్యాః “యా 

ప్యాసీత్ పరాబ్ముఖః. 19 
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వ్యాఖ్య: కె కేయాతన మః--భరతు(డ: ,పితుః-తం' [డియొక్క-_ ,తథావిధం_ అట్టిది 

యగు (రామవనవానన ఎను గోరిన తని తల్లియే కారణమైనది యగు), మృత్యుం - 

మరణమును; శుత్వా-విని, స్వస్యాః మాతుః, కేవలం, న-తన తల్లి కమా తమకి; 

[శియః, అపి -రాజ్యలక్షికీ(గూడ, పరాజ్ముఖః- పెడ మొగము పెట్టినః వాడు, ఆసీత్- 

అయ్యెను. అట్టు మాతులగృహమునుండి ఆయోధ్యకు వచ్చినపివ్మట పితృమరణ, 

రామవనవాసములు కై కేయోమూలకములని యెజింగిన భరతుడు తన తల్లి 

ముఖమును జూచుటకును, రాజ్యలక్ష్మి నంగీకరించుటకును ఏవగింపుగలవా(డై బాధ 

పడెనని భావము. మిక్కిలి కోపము, దుఃఖము గలవాండయ్యెను, 

శ్లో. సవ్రైన్య శ్చాన్వగా [దామం దర్శితా నాశమాలమొః, 

స్య పశ్యన్ ససౌమి[లే రుద్మళు ర్వసతి దుమాన్. 14 

వ్యాఖ్య; ససైన్యః- సెన్యసమెతు(డై న భరతు(తు, ఆ_శమాలయై:-ఆ శ 

మములే యింత్రుగా/గల వనవాసులచేత, దర్శితాన్ -చూప(బడినట్టి, ససౌమి|తేః- 

లక్షణసహితు(డ గు, తస్య. కరామునియొక _, వసతి దుమాన్ -నివా సవృక్షములను, 

పశ్యన్ చూచుచు, ఉద శుః-కన్నీరు గారుచున్న బాండగుచు, రామం- శ్రీరాముని, 

ఆన్యగాత్-చేరెను (అన'-- ఆగాత్) సైనసమేతు(డై భరతు(తు, ఆ|శ్రపువాసుల 
చేత “ఆదిగో ఆవృక్షముల కింద నున్నాడు” అని "చూపబడిన రాముని నివాస 

వృక్షములను జూచి యేశ్చుచు రాముని వద్దికి వెళ్ళెను, అం “ససైన్యః" అను 

విశేషణము భరతుని యాత్మరక్షణము కొలకు( గాదనియ, సీతారాముల కరణ్య 

వన నెట్టియాపదలు వచ్చెనో | వచ్చునో! యన్న భావముచేతనే యనియు (గహింప 

వలయును. 

శ్లో. చిత్రకూట వనస్థం చ కథితన్వర్గతి ర్లురోః, 

ల మా నిమం [తయాంచ (కే త త మనుః చ్చిష్టసంపదా. 15 

వ్యాఖరః చి తకూటవనస్థం-చి తకూట పర్యతారణ్య మందున్న, తం చ 

ఆరామునిని, గురోః-తమతండియైన దశళరథునియొక్క_, కథితన్వర్గతిః- చెప్ప 
బడిన మరణము కలవా. డగుచు (భరతుడు), అనుచి ష్టసంపదా-అసుభవింప. 

బడని గుణోత్కర్హగల, లఇ్మ్యా- రాజ్యలక్ష్మి చేత, నిమం తయాంచ। కే- ఆహ్వానిం 

చెను. అన్నయ్యా! మనతండి మరణించినా(డు, నేనెతమా తమును రాజ్యసుఖము 
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లకు దాశలేదు, నీ వా రాజ్యలవ్మీని( జేపట్టుటకు రమ్ము. అని భరతుడు చిత 

కూటముసందు వాన పస్థధర్మ ము నిర్వ ర్రించుచున్న రాముని వెనుకకు రమ్మని 

పిలిచెను. ఇచ్చటి “సంపత్ * శబ్దమునకు గుజోత్కలర్ష యని ఆర్థము, “సంప 

ద్భూతొ గుజోత్క_ర్షే” అని కేశవ నిఘంటువు. 

శ్లో. న హి (పథమజే తస్మి న్నక్ళాత($్రపరిగ హే, 
పరి వేత్తార మాక్మానాం మేనే స్వీకరణా ద్భువః. 16 

వ్యాఖ్య : సః, హ- ఆ భరతు(డేమో, [పథమజే-ఆ్యగజుడై న, తస్మిన్ - 

ఆత(డు (రాముకు), ఆకృత (శ్రీపర్మి గహే(సతి) - స్వీకరింప(బడని రాజక(క్రీ పరి 

(గహము గలవా. డగుదుండ(గా, భువః-భూమియొక్క_, స్వీకరణాత్ -స్వీకారము 

వలన, ఆత్మానం-తనను, పరివేతారం-పరివే తనుగా, నేనే_తల(చెను. రాముండు 

రాజ్యలశ్న్యీ పరి గవామును జేయకున్నప్పుడు తాను చేయట, అన్నకు వివాహము 
కాకముందే తమ్ము(డు పెండ్దియాడుట వంటి దగునని భరతు(తు తలణెను. 

భూపరి గవాము కూడ దార పరి గహము వంటిదే యని యతని భావము. “పరి 

వేత” యనగా నగజునికంటే ముందు వివాహమును జేసుకొన్నవాండు. 

క్లో. త మశక్య మపాక్రష్ణుం నిదేశాత్ న్వర్గిణః పితుః, 
యయాచే పాదుకే వళ్చాత్ కర్తుం రాజ్యాధిరేవతే. 17 

వ్యాఖ్య ః స్వర్గిణః-స్వర్ల స్థుండైన, పితుః-తం డియొక్క, నిదేశా్ - ఆజ్ఞ 

వలన, ఆవా[ కష్టుం-ఇంటికి మరల్చ్బుటకు, ఆశక కం-సాధ్యపడని, తం-ఆ రాముని, 

పళ్ళాత్ ఎంతగానో (బతిమాలుకొన్న పిమ్మట, రాఖ్యాధి దేవతే -రాజ్య_ ప్రభువుల 

నుగా, క ర్తుం-చేయుటకు, పాదుకే-రామపాదుకలగు, యయాచే-యాచించెను, 

ప్ని తాజ్జాపాలనమునందు దృఢ(వతుండ్రైయున్న రాముని మరల్చుట సాధ్యపడక 
పోగా నతని పాదుకలను సింవిసనమున నుంచుట కిమ్యని యాచించెనని భావము, 

శ్లో. నవిసనృష్ష _స్తథేత్యుక్త్వా (భాతా నైవావిశత్ పురీం, 
నంది[గామగత _న్తన్య రాజ్యం న్యాస మీవాభునక్. 18 

వ్యాఖ్య : సః-భరకుండు, (కాాతా-అన్నగారీచేత, తథా, ఇతి, ఊకా- 

ఆపే యగుగాక యని బదులు పలికి, విసృష్టః (సన్)- వెనుకకు పంపబడిన వాండ్ 
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గుచు, పురీం-ఆయోధ్యానగరమును, నావిశదేవ (న -- అవిశత్ - ఏవ) పవేశింపనే 
లేదు. (కింతు-అయిలే) నంది గామగతః-నంది| గామముగు జేరినవా , తస్య, 

రాజం-ఆ రామునియొక్క_ రాజ్యమును, న్యాసం, ఇవ-తన వద్ద దాచి వస్తువును 

వలె, అభుగక్ -పాలించెను తాను రాజభోగముల సనుభవింపక మరల నప్పగింప 
వలసిన వస్తువునుగా భావించి రాజ్యపాలనము( జేసెను. న్యాసమన(గా నితరులు 

తనవద్ద దాచియంచిన నిష్షేపము. “అభునక్” అను పరస్మైపది కియ అట్టి యర్థ 

మును డోధించును. తా ననుభవింపలేదని భావము. 

శ్లో దృఢభ క్తి రితి CE 'రాజ్యతృన్లాప రాజు్మఖః, 

మాతుః పాపన్య భరతః |పాయళ్స్చి త్త మి వాకరోత్. 19 

వ్యాఖ్య : జ్యేషై-అ గజుడగు రాముసియందు, దృఢభ క్రిం. అచంచలమైన 

భ క్రిగలవా(డును, రాజ్యతృష్టాపరాజ్ముఖః -రాజ్బ-రాజ్మమునందలి, తృష్టా-ఆశకు, 

పరాజ్ముఖః-విముఖు(డగు, భరతః-భరతు(డు, ఇతి-ఇట్టు (పూరోక్ష్రపవర్తనము 

చేత) మాతుః-తల్లి యొక్క; పాపస్య-పాపమునకు, [పాయళ్ళి త్తం-నివర్త న కర్మను 

అకరోత్, ఇవ-చేసెనో! యనునట్టుండెను తనతల్లి చేసిన పాపమునకు (ప్రాయ 
శ్చిత్రాచరణమా! యశునట్టు రాజ్యకాంక్షను వదలి భరతు(డు నంది గామమున 

వసించెను. “దృఢభ క్రిః” అనుచోట దృఢా భ_్తిః యస్య సః అని వ్మిగహమును 

జెపి నీదో “స్రీయాః పుంవఠ్ "ఇత్యాదిసూ తమువలన “అ పియాదిష” అని నిషేధ 

ముండుటచేత , పుంవద్భావము రా(జాల దనియు, దృఢం భజక్తిరస్య అని నపుంసక 

పూర్యపద బహు వీహిని చెప్పినప్పుడే “దృఢ భ క్తిః” ఆన్న ది సాధు వగు 

ననియు మల్టినాథు(తు నిర్యచించెను. వి స్తరభీతిచే నితరనుగు చర్చ యుపేతశ్నింప( 
బడినది 

శ్లో. రామో౭పి నవా వై దేవ్యా వనే వన్యేన వర్తయన్, 

చచార సానుజః ళాంతో వృద్దేశ్వాకు[వతం యువా. 20 

వ్యాఖ్య : సానుజః-తమ్ము(డగు లక్ష్మణునితో గూడినవా(డును, శాంతః- 

ఇం దియని| గవాము గలవా(డునునగు, రామో౬పి (రామః, అపి) -రాము(డును, 

వైదేహ్యా, సహ-సీతతోంగూడ, వనే- ఆరణ్యమునందు, వన్యేన-వనమునందు పుట్టిన 

కందమూలాదికి ముచేత , వర్తయన్ _జీవనమును నడపుచు, నృద్దేశ్యాకువతం-వృద్ధు 
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చచార_ ఆచరించెను రాము(డు తనతోపాటు సీతాలక్ష ్ మణులను సైతము కాషాయ 

వస్త్రధారణ, కందమూలభలాళ నములచేత వాన _పస్థధర శ్రము నాచరింప(జేసెను. 

యువకు'డై నను శాంతవర్తనము గలవాండయ్యె నని భావము, 

లగు ఇకాకువంకీయులు చేయు వాన పస |; వతమును, యువా- యువకు(డయ్యు, 

శ్లో. భావ స్తంభితచ్భాయ మాశితః స వనస్పతిమ్, 

కచాచి దంకే సీతాయాః శిశ్యే కించి దివ (శమాత్. 21 

వాఖ్య వ సః-రాము(డు, కదాచికి-ఒకానొకప్పడు, (పభావ స్తంభిత 
చబ్భాయం.-_పభావ-తనవి సృతిచేత, సంభిత- ఆపి ముంచ (బడిన, భాయం-నీడ 

గల, వనస్పతిం-ఒకమహావృక్షమును(, ఆ!శెతః సన్ -ఆ|శయించినవా(డగుచు, 

కించిత్, శమాత్, ఇవ-కౌంచె మలసబటవల్ణనో యెమొ, సీతాయాః- సీతాదేవియొక్క- 

ఆంకే-తొడ పెన, శికే-న్మి, దించెను ఒక మహావృక్షము తనవి సృతిదేత [పాక ఎ 

శ్చిమములనుండి వచ్చు నెండను మధ్యభాగమునకు సోకనీయక చల్చందనము నిచ్చు 

చుండగా, నొక ప్ప డలసట( జెందిన రాముడు సీతతొడ మె దలనుంచి ని దించెను. 

(పభావ మనగా సత్త, స్థితి ఆని యర్థము, 

క్లో, ఐంది? కిల నఖై_ _స్తస్య్యా విచదార స్తనౌ ద్వజః, 

(పియోగభోగచి పాము పౌరోభాగ్య మి వాచరన్. 22 

వాఖ్య : ఐం| దిః-ఇం దపు తు(డగు, ద్విజః-పవ్నీ (కాకము), తస్యాః- 
ఆసీతాదేవియొక్క.. స్తనౌ. స్తనముఐను, పీయోపభోగచిహ్నేమ-పూర్యము 
రామునిచే నుంచ (బడిన నఖక్షతముల మచ్చలయందు, పౌరోభాగ్యం-కరినాలింగన 
దొష విఘాకమును, ఆచరన్, ఇవ-చేయచున్నదివలె, నతై ।-కాలిగోళ్ళచేత, విద 
దార, కిల-బీల్చినదట. రాము డీసీత స్తనముల నింతగా యనుభవింపవలెనా? యను 
నసూయణచేత కాకము వానిని. జీల్చెనని భావము. ఆది దేవకావరమునొందిన దుష 
కాకముగనుక నట్టు చేసెను. | 

భో. తస్మి న్నాస్థ దిషీకా స్తం రామో రామావబోధితః, 
ఆత్మానం ముముచే తస్మా చేక నే తవ్యయెన సః, 28 
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వ్యాఖ్య : రామావదోధితః-సీతచేత మేలొల్స (బడిన, రామః. 

(శ్రీరాముండు, తస్మిన్ -ఆకాకి పైన, ఇషీకాస్ర్రం- రెల్లుగడ్డి బాణము, ఆస్థత్-పద 
వేసెను, సః-ఆకాకము, ఏకనే తవ్యయేన-ఒకకంటి వినాళముచేత, తస్మాత్ - ఆరెల్టు 

బాణమునుండి, ఆత్మానం-తనను, ముముచే-విడిపించుకొనెరు, “ఆస్టత్ "వది 

“అసు 'షేపజో యనుధాతువునకు లజ్రూపము. సీతచే నిద మేల్కొ_ల్ప(బడిన 

రాము(డు రెల్లుగడ్డిని బాణనుగా మం తించి కాక ముపై వేయంగా, నది తట్టుకొనలేక 

శరణు వేడ(గా బాణ పయోగము వృభాయగుటకు పిలులేనందున  ఒకక.టిని 

మాాతము హరించి కాకమును విడిచె న భావను రామా యనగా స్రీ. “సుందరీ 

రమణీ రామా” యని ఆమరము. 

ళో, రామ స్వాసన్న చేశళ్వా ర్భరతాగమనం పునః, 

ఆశం కోళ్ళత్సుకసారంగాం చి తకూటస్టలీం జహా. 24 

వ్యాఖ్య ఏ రామః-శ్రీరాముండు, ఆసన్న దేశత్యాత్-అఆయోధ్యకు సమీప 
_పదేళ నుగుటవలన, పునః-మరల, భరతాగమసం-భరతునియొక్క రాకను, 

ఆళంక్య- అనుమానించి, ఉత్పుక సారంగాం-ఉత్న.6ఠితములై ?3 లేళ్ళుగల, చిత 

కూటస్థలీం-చి తకూటపర్యత ప్రాంతమును,  జహౌ-వదలివెళ్తిను. తమనివాస 

మయోధ్యకు దగ్గరలో నుండుటచేత భరతుంశు మరలవచ్చి (బతిమాలుకొునేమో! 

యను సంశయమువలన, అచ్చటిలేళ్ళు మచ్చికపడియున్నందున తమను విడ.వలేక 
బాధపడుచ.న్నప్పటికిని ఏధిళక చ్మితకూట [పాంతమును రాము(డ) విడిచివెశ్లైన" 

భావము, 

శ్లో, (పయయౌా వాతిభధేయేవు వన్ బుపికులేషు నః, 

దకిణాం దిశ మృజేషు వార్షి కే ప్వివ భాన్మరః. లివి 

వ్యాఖ్య : సః-ఆరాము(తు, ఆతిథేయేష-చక గ్రాని*తితసత్కారములుచేయు 

నట్టి, బుషికులేషు- బుష్యాా శమములందు, వార్షి కేషు -వర్షాకాలమునందలి, బు క్నే మ- 

నక్ష తములు, లేదా రాసులయందు, భాస్కర; ఇవ- సూర్యు(డువలె, వసన్ _-సివ 

సించుచు, డక్నిణాం, దిశం-దక్షిణదిక్కు.ను గుటీంచి (దక్షిణమునకు), పయయౌ . 

వెళ్ళిపోయెను, భాస్క_రుడనగా వెలతురునిచ్చు సూర్వు(డు, వర్షాకాలమునందలి 

రాసులలోనుండి జనల కానందమును గూర్చుట దకిణాయనమున జరుగును. ఆప్టే 



110 రఘువంశము 

రాము డా శమవాసులకు రాకసబాధకు దొరి(గించుచు నానందమును గూర్చుచు 

దక్షిణదిక్కునకు, | బియాణము సాగించెను భాస్కరోపమాన మర్థవంతమై 
యున్నది 

జ బలె త మనుగచ్చంతీ విచేవోధివళేః సుతా, 

(పతిపిద్దాపి కైకేయ్యా లకీ రివ గుణోన్ముఖి. 26 

వ్యాఖ్య : తం-ఆరాముసి, ఆనుగచ్చంతీ -వెంబిడించుచు న్న, విదడేహపోధిపతేః, 

సుతా-విదేహదేశాధిపకియగు జకకునియొక్క_ కూతురగు సీత, కై కేయ్యా-కై కే ౫౯ 
చేత, 1 పతిషిద్దా, =పి-నివారింవబడినదై నను, గుజోన్ముఖీ (గుణ -- ఉచ్కుఖీ) - 

సస్తుణములయం ఠధిలా: గల, అక్షీ?, ఇవ-కాజ్యలక్ష్మివలె, బభౌ- పకాశించెను. 

రామునివెంట వెళ్ళుచున్న సీత, కెక వద్దని యడ్డగించినను గుణానుర క్రయెన 

రాజలక్ష్మి రాము వెంటబడి వచ్చుచున్నదా! యనునట్లు భాసించె నని భావము 

శ్లో. అనసూయాతిస్భ మేన పుణ్యగంధేన కాశనమ్, 

సా శకారాంగరాగేణ పుష్పోచ్చలిశ షట్పదమ్. DT 

వ్యాఖ్య : సా-ఆ సీత, అనసూయాతిస షేన--అనసూయా-ఇ_తిముని 

భార్జఃయగు అనసూయవేత. ఆతిస్ఫ వే": -ఇ య్య(బడిన, పుణ్యగంధేన-పవి తమైన 

సువాసనగల, ఉంగరాగేణ- సెపూతచేత, కాన -ఆరణ్య'ను, పుష్పోచ్చలిత 

షట్పదం--పుష్ప -పువ్వులనుండి, ఉచ లిత- పెకిలేచిక, షట్పదం-తుమ్మెదలు గల 

దానిని, చకార-చే సెకు. _ సీతారామలక్మజులు ఆ, శిమహాము? యా శమమునకు 

జేరంగా నచ్చట వారికి జరిగిన యతిక్రేపకా'_ రములో, ననసూయాదేఏ సీతకిచ్చిన 

మంచి గంధము నామె శరిరముపైం బూసి కొనగా, నాపరిమళ ముచేత వనపుష్పముల 

పెచుస్న తుమ్మెద లాకర్షింప(బకినవ. కాకనమంశయు నాసుగంధముచే నిండి 
వపోయినన్, ముత్తే దువలకు. జేయుపూజ పసుపు, కుంకుమ గంధకులతోనే కనుక 

సీత ననసూయ అట్టు పూజించినదని భావము, 

శో. సంధాస్థి! భక పిళ న్స వి రాదో నామ రాతసః, 

సాన a = శ అతివ్ట నార్ల మావ తి రామ స్యేందో రివ |గవాః 26 
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వ్యాఖ్య : సంధ్యా భక పిళః ౬ సంధ్యా భ -సంధా్జాస మయమునందలి మేఘ 
మువలె, కపిశః_నలుపును ఎజుపును గలిసిన రంగుగలవా(డై , విరాధః, నామ- 
విరాధు(డని పేరువడసిన, రాక్షసః -రాక్షను(తు, [గహః-రాహ్ముగహము, ఇందోః, 
ఇవ-చం దునియొక్క_వలె, తస్య, రామస్య- ఆ రామునియొక్క_, మార్గం-దారిని, 
అవృత్య- అడ్డగించి, ఆతిష్టత్ -నిలిచెను. | గహణకాలమున రాహువు చందు 
నడ్డగించినట్టు భయంకర స్వరూపు( డగు విరాధుండను రాక్షసుడు రాముని దార్ 
నడ్డగించి నిలిచెను. 

శో న జహార తయో ర్భ్మధ్య మెథిలీం లోక శోషణకః, గ్ర 

నభోనభన్యయో ర్వృఫ్టి మవగవా ఇవాంతరే. 29 

వ్యాఖ : లోకశోషణః-లోకమునకు బాధకు(డైన, సః-ఆ రాక్షసు(తు, 
తయోః-వారి అతీయొక్క (రామలక్మణులయొక్క_) మధ్యే-నడుమనున్న, మైథిలీం- 

సీతను, నభో భస్యయోః-_శావణ భ్మాదపద చూసములయొక్క, అంతరే -మధ్య 
థాగమునందలి, వృష్టిం-వర్షమును, అవ గహః, ఇవ-వర్ష _పతిబంధ మువలె (కలుపు 

వలె), జహార _అపహరీంచెను, వృష్టీశబ్దము స్రీలింగము కావున సీత కుపమానముగా( 
జెప్ప(బడినది. శావణ భా దపదముల మధ్యన తప క యుండు వృష్టిని అవ గహము 

అపహరించినట్లు రామలక్ష్మణులమధ్య నున్న సీతను విరాధు( డెత్తుకపోయెను. 
[శావణభ్నా దపదముల లోకోపకారకత్యఘు, అవ, గహముయొక,_ లోకవిరోధిత్యము 

రామలక్ష్మణ విరాధులకు సాధారణ ధర్మముగా స్వీకరించుటవలన ఉపమాలంకా 

రము బాగున్నది. “వృషి రరం, తదింఘాతే ఒవ; గహావగహౌ సమౌ” అని తు. d ఎక “వష వ్ర pore 

ఖో తం వినిప్పిష్య కాక్సు క్ల పురా దూవషయతి స్టలీమ్, 

గంభే నాకుచినా చేతి వసుధాయాం నిచఖ్నతుః. 80౧ 

జో వ్యాఖ్య ; కాకుత్ధా-క కుక్సుని వంశమున బుట్టిన రామలక్ష్మణులు, తం- ఆ 
విరాధుని, వినిష్పిష్య-పిండి చంపి, ఆతుచినా-ఆపవి| తమైన, గంధెన-వాసనచేత, 
స్థలిం_ఈ| శమ భూమిని, పురా దూషయతి, ఇతి-తప్పక చెడ(గొట్ట(గల-డని, వసు 
ధాయాం-భూమిలోపల, నిచఖ్నతుః, చ- తమ్మి పాతిపెట్టిరి కూడాను. మహావీరు 
లగు రామలక్ష్మణులు ఆ విరాధుని( బట్టి నలిపి, కొట్టి, చంపి వాని శరీర దుర్గం 
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ధముచేత ఆ; [శమ _పాంతము ముం వరి తప్పదని తలచి యా శరీరమును 

నేంలో పాతిపె ర “*కచుత త్స్సస్వ గో! ' కాపతే? పుమాంతౌ నాకర" ఆని 

వ్యుత్ప త్రీ త కకు -ని వంశమునందు( బుట్ట పురుమల" యర్థము. పురా దూ 

షయతి” దూషయి తి అను భవివ ౧దర్భక “ కియకు బదులు 'పరా' అను నిదా 

తతో జేర్చిన వర మా శార్థక క్రియ ఇది. తప్పక చెడ( గొట్టగందని యర్థము, 

“యావశు: రా నిపాతయార్లట్” ఆని పాణీని సూ తమువలన సీ (పయోగము 

సాధువు. 

ళో, పంచవట్యాం తతో రామః కాననా తుుంభజన్మనః, 

అనపోఢస్థితి స్రస్తా వింధ్యా(దిః [పకృళతా వివ. శ! 

వాాఖ్యి : తతః-ఆ విరాధవధయైన పిమ్మట, రామః-రాము(డు, కుంభజ 
న్మః: -అగస్త్యునియొక .. , కాసరాత్ -జజ్జ్ఞవల" ఈ పంచవబాాం-పంచవటియందు, 

వ వ్యా దవ - ధ్య పర్వతము, [పకృతౌ, ఇవ- -పూర్వస్థితియం దువలె, అనపోఢ 

స్థితిః- అనతి కాంత మరా;దగలాణ్ , తస్థా-నిలిచెకు,. అగ స్య్యము” వింధ్య 
పర్వతమునకు | నరవ, రాముసికి కులగురువు కనక నావుని యాజ్ఞ వలన 

పూర్వము వింధ్య కదలక నిలుచున్న టు రాడు పంచవజణికి (జేరి యచ్చ నుండి 

మరియొక యా. శమమునకు వెళ్ళ క యచ ఎటినే నర ర నాసము బరశాలయం 

లేర్పరచుకొనెప, ఖగ ps యనగా నైదు మజ్జి ఎట్ల గుంపు. “పంచానాం వటా 

నాం నమాహారః-పంచవటీ” ఆని వి గహము ఇది డింగు మాసము. “దిగో: ష్ 

అను సూతముచేత “ఈళొ కారముకు, “ది-గు రేకవచనమ్” ఆని యేకవచనమును 
వచ్చినవి “పం పంచవట్యాం” అనునది స ప్రమీ 2 భ_క్కేక నచనాంతము. 

కో, రావణావరజా త.త రాఘవం మవశాతురా, 

అబిచేజే నిచాఘారా వాగ్టిలీవ మలయ దుమమ్. తెలి 

వ్యాఖః : త త-ఆ పంచవకియందు, మదరాతురా-సంభోగ వాంఛచేత త్వర 
పడుచున్న , రావణాపరజా తనం చెలైలగు శూర్పణఖ, 
రాఘవం “శ్రరామని, నిదాఘారా-ఎందవేడిమికి( దట్టుకొన లేని, వా?లీ- ౨డ్రు 

సరః మలయ! డామం, ఇవ-చందన వ. ఎయషమున వలె, ఇఅభఖికేదే- వచ్చి చేరెను. 

పంచవటియం: దొకనా(కు రావణుని చెల్లెల గు శూర ఇభ మదనవాధతో శాముని6 
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జేరి * “నన్ను భోగింపుమని కోరెను, అది యెట్లున్న దన(/గా నొక ఆడునా గుబాము 

చేసవితాపమేన నలిగి ్రీగంధము చెట్టు" వద్దికి ఆలింగనమునకై వచ్చినట్టున్నదట. 

ఉసమాలంకారము. “*వా?లీ” ఆను నుపమానము కూర్పణఖకు, ;మలయ। దుమ మన్న 

యుసమూనము రామునికిని చాలా చక్క_(గా నున్నవి. ఇళ్లే |పతిచోటను గల 

యుపమాన స్వారస్యమును జదువరు లూహించుకొన్న చో గాళిదాసు పతిభ బోధ 

పడ(గలదు. 

శ్లో సా సీతాసన్నిధా వేవ తం వవే కథికాన్వయా, 

అత్యా్యారూఢో హి నారీ.ణా మకాలజ్డో మనోభవః. 88 

వాఖ్య ; సా-ఆ కూగ్చణజఖ, సీతాసన్ని ధౌ, ఏవ-సీతయొక్క. సమక్షము 

నందే, కథ్రికాన్యయా-చెప్పుకోబడిన తన వంశము గలది యగుచు, తం-రాముని , 

వవే- వరిందిసది. ఆత్యారూఢః- -మ్క్కి-లి హెచ్చిపోయిన, నారీణాం, మనోభవః- 

స్రీంయెక )- కామవికారము, అకాలజ్ఞః, హి-సమయమును గుర్తింశునది కాదుగదా! 
హార్పణఖ సీశ్రయెదుటనే రాముని బలవంత పెట్టి తనను పెండ్డాడు మన్నది. -కు( 

గామవికారము మిక్కిలి హెచ్చినప్పుడు కోలము యొక్కయు కులగో, ముల 

యొక్కయు, వరుసపావి యొక్కయు, జొచిత్యమును గు ర్రింపకుగదా. నిచో 

సీత యున్నదని సిగ్గుపడక శూర్చణఖ కోరుట యెట్లు? కార్య చితాంగి మొద 
లమిన వారీ తెగకు జెందిశ యాకు వారే కనుక కవి యిట్టి లోకో కీని గూర్చెను. 

అలంకారము : ఆర్థా త రన్యాసము. 

క్. కళ తవా నవాం చాలే! కనీయాంనం భజస్వ "మే, 

ఇతి రామో వృషస్యంతీం వృషస్కంధః శశాస తామ్. లి4 

వ్యాఖ్య : వృషస్కంధః- -వృషభముయొక i మూపురములవంటి భుజ 

కిరస్సులుగల, రామః-రాము(డు, వృషస్యంతీం-కాముకియగు, తాం-ఆ కూర్చ 

ణఖసు హే బాలి!- -ఆమ్మాయీ! ఆహం-నేను, కళ తవాన్ - -భార్యతో నున్నాను, మే. 

నాయొక్క, కనీయాంసం-కనిష్టుండ గు తమ్ముని, భజస్య- సివి:పుము, ఇతి- 

ఇట్ట, శశాస- ఆజ్ఞాపెంచెను. రి ముండు, కాముకి యగు శూర్నణఖతో “అమ్మాయీ! 

నెను భార్యావంతు(డనై. యున్నాను, నాకంటే చిన్నవాండగు నా తమ్ముని, 

RV 9 
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గామింపు మని చెప్పెను. “వృషః సా ద్వాసవే ధర్మే సౌరభేయే చ శు| కలే, పుం రాశిభేదయోః _శంగ్యాం మూషక (శే యోరపో తను విశ్వనిఘంటువు వలన నిచ్చట “వృషః” ఆన(గా సమర్థుండ. పురుషండని యర్థము. “వృషం ఆత్మా 
ర్థం ఇచ్చతీతో వృషస్యంతీ ఆని వ్యుత్పత్తి, “వృషస్యంతీ తు కాముకీ” అని యమరమొ. 

శ్ 'జ్యేష్టాభిగమనాత్ పూర్వం తేనా ప్యనభినంది తా, 
సాభూఢ్ రామా ళయా భూయో నది వోభయ 

కూలభాక్. తీరి 

వ్యాఖ్య ; జ్యేస్టాభీగమనాత్' క్ పూర్వం- పెద్దవాండగు రాముని యొద్దికి వెళ్ళు టకు ముందే, తేన, ఆపి_ఆ లక్మణునిచేతంగూడ, అనభినందితా- మెప్పులెక నిరాక రింప(బడినదైె + భూయః_-మరల మరల, రామా! శయా-రాముని నా శయించుచున్న , సా_-ఆ కూర్బణఖ, ఉభయకూలభాక్ _ రెండు గట్టులను జేరచున్న, నదీవ-నదివలె, ఆభూత్ _-ఉండెను, రాముని వద్దికి వచ్చుటకు ముందే లక్ష్మణునిచేత నిరాక రింప(బడి యుండుటచేత మిక్కిలి కరుణాకు(డై న రామునినే యా శయించుచున్న కూర్పణఖ, ఇటునుంచి అట్టు అటునుంచి యిటు దిరుగుచు, | శమపడుచు, ఉభయతీరములను జేరుచు, నురుగులు (గక్కుచున్న యొక నదివలె నుండెనట. . 

శో, నంరంభం మెథిలీవోన; తణసామ్యాం నినాయ తామ్, 
నివాత స్తిమితాం వేలాం ఏం! దోదయ ఇవోదభే;ః. 86 

వ్యాఖ్య : మెఢిలీహాసః - సీతాదేవి నవ్వు, కణసౌమ్యాం....క్షణం-స్వల్ప కాలము, సౌమ్యాం-శాతాకారముత్రో ఉండిన, తాం_ఆకూర ఎణఖకు, నివాత స్తిమితాం- 
గాలిలెక పోవుటచేత నిశ్చలముగాను తిక, ఉదధే?, వేలాం-సము దముయొక 
తీరజలరేఖను (చెల్లెలికట్టను), చం దోదయః, ఇన-చం, దోదయమువలె, సంరంభం- సంక్షోభమును, నినాయ-పొందించెను. యాతాయాతములచేత రామలక్ష్మణులను | శేమింపుడని (బితిమాలుచున్న శూర్పణఖను జూచి సీత నవ్వినది. ఆ నవం, చం, దోదయము సము దతీరమునకు ఉల్లోలక ల్లోలములు గాలివచ్చినపుడు గలి 

లదు శాంతమైయున్న స్యాంతమున సంక్షోభమును 
గించునట్టు, ఆ రాకసికి క్షణజకా 
రేపి కోపము: దెప్పించె నని భావము “మైఢిలీహాసః కాం సంరంభం నినాయ” అని 
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ద్వికర్మకక ర్వర్మి పయోగము. ఉపమాలంకారము. కాళిదాసు ఉపమానములన్నియ 
ఉపమేయగుణాధిక్యమును సంతరించునవే కనుక భావసౌందర్య మూహించుకొన 
వలయును, 

శో. ఫల మస్య్యోపవాసన్య సద్యః (పాష్ప్టిసి పళ్య మామ్, 

మృగా్యః వరిభవో వ్యాఘ్య్యూ మిత్యవేహి త్వయా 

కృతమ్. 87 

వ్యాకఖిక్ణి : అస్య, ఉపపహాసస్య-ఈ వెక్కిరింపునవ్వునకు, ఫలం- ఫలమును, 

సద్యః-ఇప్పుడే, ( పాష్స్యసి-పొంద౮లవు, మాం, పళ్శ-నన్ను(జూడు, త్యయా- 

నీచేత, కృతం-చేయ(బడిన పనిని, వారి ఘ్యాం-ఆతుపులి విషయమున, మృగ్యాః- 
ఆడులేడియొక,_ (ఆడులేడి చేసినట్టి), పరిభవః, ఇతి-ఆవమానమని, అఆవేహి- 

తలిసికొనుము. | కోథఘూర్డిత యగు కూర్నణఖ సీతను జూచి, సీవ చేసిన యప 

హాసమునకు 6 దగినఫల మిప్ప:డే యనుభవింతువు, ఇది లేడి పులిని పరిహసించుట 

వంటిదని యెలు(గుము. అని, 

ళో. ఇతుక్వ్వా మెథిలీం భర్తు రంశే నివిశకీం భయాత్ , 

రూపం శూర ఎణఖా నామ్నః సదృశం (పత్యపద్యత. ల్రిరీ 

వ్యాఖ్య : భయాత్_భయమువలన, భరుః-భ ర్రయొక్క్ళ., జంకే-తొడమీద, 

నివిశతీం-కూర్చొనుచున్న, మైథిలీం-సీతను, ఇతి, ఊక్వా-వెనుకయన్నట్టు పలికి, 

బెదిరీంచి, కూర్చుణథా-శూర్ప్చుణఖ, నామ్నః-తన కేరునకు, సదృశం-తగిన, 

రూషం-ఆకారముకు, (పత పద్యత-పొందెను. (చూపెనసి యర్థము, రాక్షసిపలుకు 

లకు జెడిరి సీత భర్త తొడపైెని( జేపచుండగా నిదిగో! చూడుమని శూర్పణఖ తన 
పేరునకు దగిన రూపమును _పదర్శించెను. అనగా చేటలంత గోళు ఇగలడి యని 

“"శూర్పణవూ శబ్దార్ధము కనుక, అంతటి గోళ్ళు, వాటికిందగిన (వేళ్ళు, చేతులు, 

కాళ్ళు, ముఖము మొదలగు నవయవమలతో భయంకరాకారమును జూపెనని 

భావము. కూర ఎ నఖి-జార ఎణఖి “రషాభ్యాం నోణః సమూనపదే” ఆనుహాజిని 

సూ తముచేత ఏకపదమునందు రేఫషకారముల తరువాతనున్న “ని కారమునకు 

“అ” కారము వచ్చినది. “ప” కారము మధ్యలోనున్నను వచ్చును, 
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ఛో లముణః వథమం |శుత్యా కోకిలామంజువాదినీమ్, 

భ్ జు ఆ 

ఇచే ౨ నంనాం పశ్చాత్ బుబుఖే వికృళతి తామ్. 99 

వాఖి | కష్షణ-ఇక్మణు(డు, _పథమం- మొదటి, కోకలామంజావాది 

వక్తి వల మ తిహరముగాం. బికినదియు. పశ్చాత్ - పిమ్మట, వివామోర క 

es కలె భయంకరమగు కంకస్యరము గలదియు నగు, తాం-ఆ శూర్చు 

ఇభ. కక7ా-- వా, వికుతా ఇతి-మాయావిని యని, బుబుధే- తెలిసికొనెసు, 

మొదట మధుకముగాం గోకిలవలె సంభాషించి పిమ్మట నక్కవలె కర్ణకఠోరముగా 
భావించిన హాళ.ణఖ మాయావిని యగు రాక్షసి యని లక్ముణుండు 

గుర్రించెకు.. 

స్త టు 

వై మావ్యపౌనరు _క్ష్యేన భీషణాం తా మయోజయత్. 40 

ర ఆ pe Et (J జ్య ఇ 

క పర్ణశాల మథ &!పం విక్భషాసిః (పవిశ్యనః, 

వ్యాఖ వ ఆకట్టు గుర్తించిన వెంటనే, సః-ఆ లక్ష్యణు(దు, విక ష్టాసిః, 
సన్ ఓక్ గ్గ. ఖడ్గము గలవాడగుచు, శి పం-వేగముగా, ప శాలాం, 

శ -పరక్టంా 22 పవేంచి, భీషణాం-భయంకర రూపముగల, తాం- కూర్చు 

ఇవి, వైరూపూపౌశకు క్తేన-వై మూష్య-వికార రూపముయొక్క_, పొగరు _క్యేన- 
డింగుణత-' చేత, అయోజమత్ _కూర్చెగు, సీతారాములకు గొంచము దూరమున 

షో అక్కణు: ఏ తమ _సేమథిక్షకై వచ్చిన త్రీ యొక సుందరాంగికాక 
మాయావి” మగు నొక రాక్షసి యని స్యరముచేత గుర్తించిన వెంటనే, రామ 
శ్యణుల కెట్టి తీరు జేయ గ! యన్న భావముచేత ఖడ్గపాణిమై, శ్నీఘముగా' 

బర్దశాలము చేరి. యచ్చట భయంకర రూపముతోనున్న శూర్పణఖయొక్క. ముక్కు, 
చెవులని, ఛేదించి మొడటశే వికృతరూపముతోనున్న దాని నింకను వికృత 
హవిజిగా' డేసెనని రావు. వై రూప్యపౌనరు క్ర" మనగా విరూపముయొక్కో.. 
స, వెంకుహెర్దు వె దూపంమును (వైరూప్యము _ వై రూప్యము) జందుట, 
లక్షడాక కసత వై సగుణ. యర్థము, 

నాక్ 
క్వ “అహ కన గా ఇళ క్ ఖధారిణ్యా వేణుకర గ్రశ పర వయా, 

అవకు శారా యాంగుల్యా తా వతర్ణయ దంబళే. శీ! 
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వ్యాఖ్య : సా-ఆ శూర ఏలి, వక నఖధారిణ్యా-వంకరలు తిరిగిన గోటిని 

ధరించినదియు, వేణుకర్క శపర్యయా- వేణు- వెదురుకజ్ఞవలె, కర్క_శపర్మయా- 

కఠివములగు గనుపులు కలదియు నగుటచేతనే, అఆంకుశాకారయా.అంకుశమను 

ఆయుధ మువంటి యాకారముగల, అంగుళ్యా-| వేలిచేత, తొౌ-ఆ రామలక్ష్మణులను, 

అంబరే (స్థితా) -ఆకసమున నిల్చుని ఆతర్జయత్ -బెడిరించె"ఏ. లక్ష్మ ణునిచేత 

ముక్కు.(ఇవులు కోయంబడిన శూర కాలి కుద్దుగాలై, వంకర తిరిగిన గోరు, 

కర్కశములై న గనుపులు గల తన తర్ణని (వేలితో రాజలక్ష్మణులసు చూడండి! 

మిమ్ము' నెమిశేయుదునో! యని యాకసమున నిలి ఎ బెదిరించెను. 

ళో (పాహ్య చాళు జనస్థానం ఖరాదిభ్య స్పథావిధం, 

రామోప[కమ మాచఖ్యౌ రక్షఃపరిభవం నవమ్. 42 

ఖ్య : ఆశు-వెంటనే, జనస్థాశం-రాక్షన జనసివాసముసు, ' పాహ్య-చేరి, 

అహ. మొదలగు ాారికి, తభావిధం-*ట్టిది యగు (తన యవయవ 

ములను నరుకుట వంటి), రామోప కమం-రాముని దుష్మా. రాారంభమును, నవం- 

(కొ త్రదియగు, రక్షఃపరిభవం- రాక్షసుల నవమానించు టన, అచఖ్యా, చ- -బెప్పి 

వేగ సెనుగూడ. శూర్పణఖ వెంటనే జనస్థానమునకు( జేరి తన యవయవచే దము 

జేయుటకు రాముడే పూనుకొనుట యనేడు నూతన రా్షసావమానమును ఖరదూష 

ణాదులకు( జెప్పి వారీకి/ గోపము వచ్చునట్టు చేసినదని భావము, 

క్లో, ముఖావయవలూనాం తాం నైర్భళా యత్పురో దధుః, 

రామాభియాయిగాం కెపాం తదే వాభూ దమంగళమ్. 49 

వ్యాఖ్య : నై ర్భతాః-రాక్షసులు, ముభావయవలూనాం- ముఖావయవములగు 

నాసికాకర్ణములయందు ఛేదింప(బడిన, తాం-ఆ శూర్పణఖ: క్కు పురః-ముందర్శ్క, 

దధుః ఇతి యత్-ఉంచుకొని రనుట యేది కలదో, తదేవ (త ఏవ్ర-ఆదియే, 
రామాథఖియా-ునాం-రాముని పెకి యుద్ధమునకు వళ్ళునట్టి, లేషాం-ఆ రాక్షసులకు, 

ఆమంగళం- అశుభము, అభూత్- అయ్యెను. ముక్కు సన. తెగిని వనితను ముందు 

పెట్టుకొని రామునిమైకి .మద్ధమునకువెళ్ళిన ఖరదూషణాదుల కదే యపశకునముగా 
పరిణమించెననీ భావము, 



118 రఘువంశము 

శో. ఉదాయుధా నాపతత స్తాన్ దృషప్తాన్ (శేత్య రాఘవః, 
నిదభే విజయాళంసాం చావే సీతాం చ లత్యణే. hd 

వ్యాఖ్య : ఉదాయుధాన్ -ఎ తబడిన మారణాయధములు గలవారు, 

ఆపతతః-తన మీదికి వకృుచున్నవారును, దృష్తాన్ -గర్వతులై యున్న, తాన్ -ఆ 

ఖరదూవషణాదీ రాక్షసులను, | పేక్ష్య-పరికించి చూచి. రాఘవః-్రీరాముండు, 

చాపే-ధనుస్సునందు, విజయా శంసాం- విజయముయొక ఆళ్థను, లక్ష్మణే- 

లక్ష్మణునియందు, సీతాం చ-సీతనున్ను, నిదధే-ఊంచెను. గర్వితుల్లై తన పెకి 
వచ్చుచున్న రాక్షసులను జూచి, సీతారక్షణమునందు లక్ష్మణుని నియోగించి 

రాముడు యుద్ధసన్నద్ధు డయ్యెనని భావము. 

ఖో. ఏకో చాళశరథిః కామం యాతుధానాః నవా! సశః, 

కేతు యావంత ఏవాజౌ తావాంశ్చ చద్భశే సన తైః. ర్ 

వ్యాఖ్య: దాశరథిః- రాముడు, ' ఏకః-ఒకండే యాతుధానా:-రావసులు, 

కామం-మిక్కుటముగా, సహ సళః-వేలకువేలు, తైః; తు-ఆరాక్షసులచేతనై తే 

సః-ఆరాము(తు, ఆజౌ-యుద్ధమునందు, తే, యావంతః, ఏవ-ఆరాక్షసుం ఎంత 
సంఖ్యతో నుండిరో, తావాంశ (తావాన్ -} చ)-అంతసంఖ్యగలవా(డుగా, దద+ శే- 

కనబడెను. నిజమునకు రాము డొక్క_డు, ఠాక్షసులు వేలకొలందిగాగు నుండిరి. 

కాని రాక్షసులకు యుద్ధరంగమున తామెంద రుండిరో ఆంత సంఖ్యలో రాములు 

కనంబడిరి, అనగా _పతిరాక్షసునితోను బాణ పతిబాణములు వేయుచు రాము(డు 

యుద్ధము చేసెనని భావము, 

శ్లో. _అసజ్జనేన కాకుతక్సృః (వయు క్త మథ దూనణమ్, 

న చతమే శుభాచారః స దూవణ మి వాత్మనః. 46 

వ్యాఖ్య: ఆధ -తరువాత, శుభాచారః- యుద్ధమున నియమము తప్పనివా(డై న 
(మంచినడవడికలవాండని యర్థాంతరము), సః కాకుత్స్యః -కకుత్సు వంకీయుండగు 
ఆరాముండు, ఆసజ్ఞ నేన--దుర్దనులగు రాక్షస జనముచేత, [పయు క్రం-పంప(బడిన 
(ఉచ్చరింపంబడిన యని యర్థాంతరము దూషణం-దూషణు(డను రాక్షసుని 
ఆత్మనః- తనయొక్క_, దూషణం, ఇవ-దోవవచనమువలె, న చక్షమే-సహింప 
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లేదు. సత్పవ ర్రనగల వ్య కి దుష్టజనముచేతి నిందింపబడిన తన దోషమును వలె 

రాముడు రాక్షసజనముచేత తన పైకింబంప(బడిన దూషణు(డను రాక్షసుని (పతి 

ఘటనమును సహింపలేదు, అనగా వానిని( జంపుటకు(6 బూనెనని భావము, 

శో. తం శరైః (పతిజగాహ ఖర్మతిశిరసౌ చ సః, 
[కమళ స్తే పున స్తస్య చాపా తృమ మివోద్యయు.. 47 

వ్యాఖ్య: సః-రాము(డు, తం-ఆ దూషణుని, ఖర తిశిరసౌ, చ-ఖరాసుర, 

తిశిరోఒసురులను సైతము, |పతిజ| గాహ-ఎదురుకొ'పైను.  [కమళః ((ప్రయుక్తా 
అపి) -ఒకదానివె రక నొకటిగా విడువబడినవే అయినప్పటికిని, తస్య-ఆరాముని 

యొక గః తే, పునః-ఆబాణములేమో, చాపాత్ -రామ ధనుస్సునుండి, సమం, 

ఇవ-ఏకకాలమునందు వలె, ఉద్యయుః-ఎగిరిపోయినవి. అనగా రాముడు వరుసగా 

దూషణ, ఖర, | తిశిరసులపైకి విడిచినప్పటికిని ఆబాణము లొకేసారి భనుస్సునుండి 

బయలుదేరినట్టు చూపరుల కగపడినవట! అట్టి హ_స్తలాఘవముతో రాముడా రాక్షసు 
లను ముగ్గురిని | పతిఘటించె నని భావము. 

ళా. లె (స్రుయాణాం వై రాకా ర్య థాపూర్వవిళుద్ధిఖిః, 

ఆయు 'క్టేవోతినై 8 పీత , రుధిరం తు పత త్తి)ఖిః. 48 

వ్యాఖ్య: దేహాతిగై ౩. దేహములను భేదించి వెళ్ళినవియు, యథాహూర్య విశ 

ద్ధిఖిః -యథాపహూర రా పయోగించుటకుముందున్న ॥ విశుద్ధిఖిః-నై ర శ్రల్యముగల, శీతై ౩- 

తీక్చములై న, తైః, బాణై ః-ఆరామబాణములచేత, _తయాణాం-ముగ్గుజియొక ,_ 

(ఇర, దూషణ, |తిశిరోసుకులయొక్క_), ఆయుః-ఆయువ్యము, పీతం-తాగబడి 
నది. రుధిరం తు-ర క్రమేమో, పత శ్రీ)ఫః- గద్దలు మొదలగు పకులచేత, పీతం- 

తాగ(బడినది. రాముడు _(పయోగించిన మూడుబాణములు, తీష్టములై. వేగాతి 

శయముచేత ఆముగ్గురు రాక్షసుల శరీరములు దూజి, మరల నెప్పటివలె ననగా 
ర క్తసి క్తములు గాక, వారి |పొణములను మాతము హరించినవనియు, ఆరాక్షస 
దేవాములనుండి కారుచున్న ర క్రమును కాకులు, గద్దలు మొదలగు పక్షులు | తాగిన 

వనియ భావము, 

శ్లో. తస్మిన్ రామశరోత్మ త్తే బలే మవాతి రతసామ్, 
ఉత్టితం దద్భ శే2. నచ్చ కబంధేభో్య న కించిన, 49 
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వ్యాఖ్య: తస్మిన్-ఆ, రామళరోత_  లే-రానుబాణ నులచేత ఛేదింప(బడీన, 
మహతి-గొప్పడియగు, రక్షసాం, "రాకను యిక. సైన్యమునందు, 

ఉత్తికం-లే చికల్చున్నది, కబంధేఖ్య క చముండెములకంటె, ఎన్యచ్చ-పురియొకటి 

యెనది, కించ ప Pater ya దద్న ఎక కనబడ లే”ప. అట్టు నామబాణ హతమైన 

ఆరాక్షస సైన్యయినందు చచి స్ల్చు కవి రాక్షల మొండేముమ తప్ప మరియే 

(ప్రాణులు కెకుండెను. heen వచ్చిన రాక్షస సైన్యము రామునివేత 
నిశ్శేషముగా( ? జంపయడినదని భావ “కబంధ” మనంగా _పాొణముండీ తం 

తెగిన శరీరము, 

శో; సా బాణవ్ష ణం రామం “యో ఫయిళ్వా నురద్విబూం, 

అ; పబోధాయ నుష్వూప గృధచ్భాయే వరూధినీ . లి0 

వ్యాఖ్యః సా, సురద్విషాం, వహథిని-ఆరాకవలయొక్కు సైసంము, బాణ 
వర్షిణం -ళర్వర్షముకు నరం! రామం-రాముని, యోధయి క్యా-యుద్ధము 

చేయించి, గృ రబ్చ్బా=ి వప గద్దజెక్కల నిడయండు, ఆపః: య. | మరల 

మేలా నకురుటకై వ సుష్వాప-ని్య దించె (ఏర్భ ని డపోయెప।. అట్టు రాక్షస సేన 

తానై రామునికి. "గోపమును చెప్పించి యతని గాణ వర్షముచేత( | బాణములు 

గోర్పోయి ; గద్దతెక్క_ల సీడలో  దీర్భ ౫. దపోయెకు, “అన(గా మరణిందెనని 
భావము: 

లో. రాఘవా, స్తృవిదిరానాం రావణం | వతి రక్షసామ్, 

తెపూం శూర్చణఖై_ వై కా దుష్పఏవృ త్తివారా ౬భవత్ . 51 

ధాకిఖ్యిః ఏకా-ఒజకతెయగు, కూర్పణఖా, ఏవ- -కూర్పణఖమా| తమే, రావణ, 

పతి-రావణుని గురించి, రాఘవాస్త్ర విదీర్ణానాం-కా కామజబాజణములచేత  చీల్పంబడిస 
(చచ్చివ, తేషాం, రక్షసాం-ఆఖరాదిరాక్షనులయొక్క, దుష వృత్తి తిహరా - 

దుర్మరణవా ర్త తీసుక వెళ్ళవలసి కడి, ఆభవత్ -ఆర్మాను, ఖరదూవణాదిరాక్షసుల 

మరణవా ర్రను రావణునికీ( 'జేర్చుట కొక, గ్రా వార్పణఖ మా తమే మిగిలియుండె 
ననియు రాక్షసు అందరును రామబాణములదేత హతులె లై రనియ భావము. శూర -- 
నథా కూర్పుణథా “పూర్వపదాత్సంళ్ఞా యాం" ను సూ _తముదేత “నఖ శబ్దము 

నందలి న తారమానకు “ణో కారము రాగా, “నఖమభారృంజ్ఞ జాయామ్”* జ ప 
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సూ తముచేత్ “శీవి కునిషేధ యుండుటవలన, “కూర్పుణభీ” యని ఈకారాం 

తము కాక “శూర్చుణవా" యని ఆకారాంతశబ్దమైనది శూర్చుణఖ వెళ్ళి రావణునికి 
రాముడు తనకు! జేసిన యవమానమును, ఖరదూషణాదుల మరణమును, జెపి నటన 

[గహింపవలయును. 

శ్లో. నిగవో త్వసు రాప్తానాం వభాచ్చ ధనదానుజః, 

రామేణ నిహితం మేనే పదం దశను మూర్చసు. పలి 

వ్యాఖ్య: స్వసుః-చెల్పైలగు శూర్పణఖయొక ా ంన్మిగవాోర్ - కర్ణనాసికాచ్చేదము 

వల్పను, ఆపానాం-బంధువువగు ఖరదూషణాదులయొక్క_, వధాచ్చ-వధవల్రన జ్ 

ధనదానుజ:-కుబేరుని ws రావణు(డు, రామేణ-(క్రీరాము సిచేత, డళసు, 

మూర్ధసు-తన పది తలల మీదను, పదం-పాదమును, నిహితం-ఉంచ(బడినదిగా, 

మేనే-తల(చెు. తన చెల్లెలి ముక్కు చెవులు కోయుటవల్టన, తన బంధువులు 

ఖరాదులను జంపుటవల్ణను, రాముడు తన పది తలలపెన  వాదమునుంచి యవ 

మానించినట్టు భావించి (కుద్దుండయ్యె నని భావము. రామాయణ  కథాభాగమును 

సం| గహించి [వాయుచున్న యీద్వాదశసర్గమునందు కాళిదాసు తనకు మహాకవి 

వాల్మీకి పై ( గల ఏన మభ క్తిభావము:ు [పకటించుటకో! నునట్టు కథను ఆతి 

క్లుప్తముగా సం, గి హించుటకు, బూనెనుగాని నేను సయితము రామకథను [వాయుదు 

ననికాని, వాల్మీకి కంటే అతిశయించి (వాయిదు ననిగాని తలంచినట్టు లేదు. 
అందుకే ఆదిలోనే “మందః కవియళః! పార్టీ గమిష్యా మ్యపహాస్యలామ్” అని 

యనెను, ఇచ్చటి కవి శబ్దమునకు వాల్మీకియే యర్థము. మందుండనై న నేను 
వాల్మీకి కీర్తిని ( గోరినట్టయితే నలుగురు నవ్విపోవుదు రని యాళ్లోకభావము. 
కనుక రఘువంశవృక్ష 'చర్మితలో వచ్చుటచేత కాళిదాసు రామకథను శాకెను గాని 

లేనిచో( దాకువా(డుగా(డని మనము |గహింపవలెకు, ఆయనకు వాల్మీకీ"పై నపార 
మైన భ క్రియన్నది. వాల్మీకిని మించి రామకథను ' నడుప(జాల నన్న భయము 
గూడ నున్నది. 

శ్లో. రతసా మృగరూపేణ వంచయిళ్వా స రాఘవౌ, 
జహార సీతాం పతీం([ద|పయానకతణ విఘ్నితః. ర్లి 

॥ వ్యాఖ్య : సం-అట్లు | (కుద్ధుండైన రావణుడు, మృగరూ పేణ ణ-బంగార్చులేడి 

రూపమును ధరించిన, రక్షసా- మారీచునిచేత, రాఘవౌ-రామంక్ష్యణులను, వంచ 
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యిత్యా- మోసగించి, పక్షీ ద పయాస క్షణ విఘ్నతః.---పశ్షీం ద-జటాయువు 

యొక్క, (పయాస-యుద్ధరూపమైన [శమచేత, శణ-కొలదికాలము, విఘ్నతః - 

విఘ్నముగలవా( డ గుచు, సీఠాం-సీతాదేవిని, జహార-ఆపహరించుకొని వెళ్ళును. 

దామాయణకభా భాగసం గహరూపమెక యీక్టోకమునందు, శూర ఎణఖి రావణుని 

రెచ్చ(గొట్టుటచేత నతండు (గుద్దుడ్రె, మారీచుని తనవాక్స్నాతుర్య తర్జనములచేత 

లొంగదీసి బంగరులెడిని( జేసుకొని, పంచవటికివచ్చి బంగరులేడిపై సీతకు అభి 

లాషను గలిగింది తన్మూలముగా రామలక్ష్మణు-ను దూరముగా. పంపి, [1 బాహ్మణ 

వేషమున ఖిక్షనుగోరి సమీపమునకు వచ్చిన సీతను పట్టుకొని వెళ్ళుచు దారిలో 
జటాయువు ఎదుర్కొ-న(గా నతని తెక్క_లు ఛేదించి కొంచమాలస్యముగా సీతను 
లంకకు( జేర్చుకొనె నన్న భావము వెల్లడియగుచున్నది. 

శ్లో. శౌ సీఠాన్వేపిణా గృ(ధం లూనవత మవశ్యతామ్, 

(పాణొ క్టళరథ|పీకె రన్భణం కంఠవ_ర్తిభిః, ర్ 

వ్యాఖ్య : సీతాన్యేషిశౌ -సీతనువెదకుచు వెళ్ళిన, తౌ-ఆ రామలక్ష్మణులు, 
లూనపక్షం-చేదింప(బడిన ణక గ్రాలుగ అదియు, కంఠవ రిఖిః-క ంఠమునందున్న 9 

(పాణైః-] పాణములచేత, దశ రథ వీ తేః_.దశరథ స్నే వామునకు, అనృణం-బుణము 

తీర్చుకొనినదియునగు, గృ ధం-జటాయువను |గద్దను, ఆపశ్యతాం-చూచిరి, సితకై 
యరణ్యమున వెదకుచు. దిరుగుచున్న రామలక్ష్మణులు, తెక్కులు తెగి, కంఠ 

మున (బాణముల నిలుపుకొని, తమకు సీతను రావణు. డెత్తుకొనిపోయినవా ర్రను 
జెప్పి, దశరథుని సఖ్యమునకు బుణము( దీర్చుకొన్న జటాయువును జూచిరి. 

శో. న 'రావణవ్భాతాం తాభ్యాం వచసా౬ఒ౬చ మ మెధిలీం, 
6 a 

ఆత్మనః నుమవాత్కర్మ [వణ శావేద్య నంస్థితః. ర్ర్ 

వ్యాఖ్య: సః-అట్టు కంఠగత। పాణుండై యున్న జటాయువు, రావణ 

హృతాం-రావణునిచేత అపహరింప(బడిన, మెథిలీం- సీతను గుణించి, తాభ్యాం- 
ఆ రామలక్ష్మణులకు (షష్టీ విభ క్యర్థమున చతుర్ధీ విభ క్రి), వచసా-మాటచేత, ఆ 
చన్చ--చెప్పెను. ఆత్మనః-తనయొక , సుమహత్ -మిక్కిలి గొప్పదియగు, కర్మ- 
యుద్ధరూపమైన [పయత్నమును, శైః-తన శరీరమునకు. దగిలిన గాయముల 
చేత, ఆవేద్య-తెలిపి, సంస్థితః-మం ంచెను,సీతను రావణు! డెత్తుకపోయిన వార్తను 
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మా తము వాక్కు. తో ఇప్పి, తాను _పతిఘటి= చిన రావణయుద్ధ వివరములను 

జెప్పటకు స్ట క్రిచాలక, గాయములచేతనే రామలక్ష్మణులు (గహించునట్టు చేసి 

జటాయువు మరణించెనని భావము. సంస్థితః---" “సమ్” తన్న ఉపసర్శ త్రో జేరిన 

“స్థా” ధాతువునకు మరణము ఆర్థము కనుక ఆ యర్థముననే “సంస్థిత” ¥ బ్దమును 

[| బయోగించెను. 

శ్లో తయో _స్తస్మి న్నవీభూత పితృవ్యాప త్తి శోకయోః, 
౧౧ అనాటి అవా 

పితరీ వాగ్నిసంస్కారాత్ పరా వవృతిశే [కియాః. 56 

వ్యాఖ్య : నవీభూత పితృవ్యాప త్తి కోకయోః.-నవీభూత -మరల |కొ త 

దిగామారిన, పితృవ్యాప త్రి-తం డి మరణము వలని, శోక యో: దుఃఖము గలిగిన, 

తయోః -అరామలక్షృణులయొక్క_, తస్మిన్ -ఆజటాయువునందు, పితరి, ఇవ- 

తం డియందువలె, అగ్నిసంస్కారాత్ -ఆగ్నిసంస్కారము పండి, పరాః | కియ-ః- 

ఊ తర కియలు, వవృతిరే-జరిగినవి, అట్లు మరణించిన జటాయువును జూచి 

మరల పితృమరణదుఃఖము ననుభవించుచున్న రామలక్ష్యణులు ఆ జటాయువు 

నకు అగ్నిసంస్కారము మొదలు తర్పణాంతము లగు జార్థ్య దై దైహిక _కియ 

లను తమ తం| డికి చేసి నట్టు చేసిరని భావము. అనాథ | _పిత సంస్కారము కోటి 

యజ్ఞతుల్యము గనుక రామం డట్టు చేసెను. వ్యాపత్తి ఆనా మరణము, 

శో వధ నిర్ధాతళాపన్య కబంధ సోన్టపదేశతః, 

ముమూర్భ సంఖ్యం రామన్య సమానవ్యససే హరా. 57 

వ్యాఖ్య : వధనిర్భూతశాపస్య--వధ -రామక తమైన వధచేత, నిర్ధాత- 

తొల(గింపంబడిన, కా కాపస్య-శాపముగలిగి స్యర్గమునుజేరిన, కబంధస్య _కబంధీండను 

రాక్షసునియొక్క,  ఉపటేశతః-ఉపదేశమువలన, రామస్య-రామునికి, సమాన 

వ్యసనే-తనకు సమానమైన ఆపదగల, హరౌ-కపియగు సు గీవ్చనియందు, సఖ్యం- 
సీ, హము, ముమూర్శ-వృద్ధిచెంధెను. కబంధరాక్షసు(డు రామబాణ నీహతిచేత 

శాపముతొల(గి దేవత్యమును పొంది రామునికి సు, _గీవునితో సఖ్యము (జేసినచో సీ 

కార్యము సిద్ధించునని చెపె ప్పెను. ఆ కారణమువల్లనే రాముడు తనవలెనే భార్యను 

పోగొట్టుకున్న స్నుగీవునితో మై! తిని బెంచుకొనెను. “ఉపదేశ” మనంగా తెలి 
యని విషయమును కెలుపుట (అజ్ఞాత జ్ఞాపన ముపదేశ లీ ష్ మూర్చా-మోహస 
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ముద్భాయయోః" ఆనుటవలన మూర్శధాతువునకు తెలిదిలేక  పడిపోవృటయు, 

అభివృద్ధియ ఎర్ధములు, ఇచ్చట అథివృద్ధ్యర్థకమ... 

శై... న హత్వా వాలినం వీర స్తత్పదే చిరరాంకి తే, 
యా అధి 

ధాతోః స్థా ఇ్రవాడేశం నుగీవం సంన్య వేశయత్ . Ye) 

వ్యాఖ : వీరః_వీరుంై న, సః-ఆరాము(డు, వాలినం-వాలిగి, హర్వా- 

చంపి, చిరకాంక్షితే_ఒహుకాలమునుండి కోర(బడిన, తత్పదే-ఆవాల స్థానమునందు, 
ధాతోః, స్థానే, ఆదేశం, ఇవ-ధాతువుయొక్క స్థానమున ఆదేశధాతువును వలె, 

సు గీవం-సు'! గివుని, సంన్యవేశయత్ -స్టాపించెను. హనుమద్దర న, స్సు గీవసఖ్య 

_పభ్ళతి కార్యములు జరిగి? పిమ్మట మహావీరుడైన రాముడు  వాలిని(జంపి 
యతని స్థానమున ఆ'-(గా కపిరాజ్యమునందు సుగీవునిపట్టాభి షే కమును జరిపించె 
నని భావము. ఆది ధాతుస్థానమున వచ్చిన ఆదేశము (మరియొకధాతువు) వలెనున్న 
డట. అస్తే ర్యూం” అని ఆ స్టిధాతుస్థానమునం దాడేశముగా వచ్చిన “భూ” 
వాతువు ఆసధాతురూపముల నన్నిటిని పొందును, అపై సుగీవుడు వాలి సర్యస్యమున 
కధిపతియై, తారాదిపరి గహణము+ జేసెనని వ్యంగ్యార్థము, 

క్లో ఇత స్తత శృ వై దేహీ మన్వేష్టుం భ_ర్హృచోదితాః, 

కపయ శ్చరు రార్తస్య రామ స్యేవ మనోరథాః, 69 

వ్యాఖ్య: వై దేహీం-సీతను, అన్వేష్టుం-వెదకుటకు, భర్త చోదితాః-తమ 
[పభువైన సు; కీకనిచేత _పోత్సహింపంబడిన, కపయః-హనుమంతుడు మొదలగు 
వానరులు ఆ సా-సీతావిరవోతుకుండగు, రామస్య-రామునియొక్క_, మనోరథాః, 
ఇవ_కోరికల , ఇత సతః-ఇటునటు వానావన పదేశములందు, చేరుః;, చ- 
తిరిగిరి (వెదకి గూడ). సీతావిరహవాధ ననుభవించు రాముని కోరికలవలె సుగీ 
న్న యాజ్ఞచేత వానుమదాడి కపీళ ఇరులు వనపదేశళములం ధంతటను సీతను 
వెదకుచు చిరిగిరి, 

ఖ్. (పవృత్తా వుపలజ్ఞాయాం తస్యాః నంపాతిదర్శనాత్ 

మాగుతిః సాగరం తీర 8 సంసార మివ నిర్మమః. 6౧0 
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వ్యాఖ్య: సంపాతీదర్శనాత్ -సంపాతీయొక _ దర్శనమువలన, తసా; సీత 
యొక్క, _పవృతౌ-వా ర్త ర, ఎ పలబ్ధాయాం- తెలియ(బడి “దికాగా, మారుతిః-హను 
మంతుడు, సాగరం-సము దుకు, నిర్శమః- మమకారముచేనివాంకు, సంసారం, 
ఇవ-అవిదాాబంభనమునువలె, తీర్ణః-దా టెను నంట. (శమపడుచున్న 
వానరులకు జటాయువు సోదరుండగు సంపాతి కనబడి, సీత లంక యందున్న 

విషయమును జెప్పంగా, ఆంజనేయుడు లంకను జేకటకై సము డమును దాటెంు. 

అది, ఆవిద్యారూపమై జనన మరణ న్రేళముతో! గూడిన సంసారసాగర ముడు 

నిర్మము(డు మమకారము లేనివా(తు, దాటిన ట్లుండె+ట. ఆంత దు స్తర“ ని భావము. 

“నిర శ్రమ” శబ్ద్బమునందలి మమ యనునది మనుతార్థక మగు అవ్యయము, “తీర్ణః > 
క ర్తంర్థక క్త క్ (పత్యయాంతము గనుక దాటెను ఆనీ యర్థము. కొర్మార్థక మై పునపుడు 

దాట(బడిన యను నర్థమున నుండును. 

శో దృష్టా విచిన్యతా శేన లంకాయాం రాజసీవృ తా, 

జానకీ విషనల్లీ భి పరితేవ మవొవధిః. 61 

వాంఖి? ; లంకాయాం-లంరయందు, విచి“్యతా- వెదకుచుండిన , తే?_ఆ 

హనుమంతునిచేత, రాక్షసీవృతా-రాక్షస గ్రీలచేత చుట్టణుకి యుండిన, జానకీ-సీత, 

విషవల్లీభిః-విషపుందీగలచేత, పరీతా-చుట్టుకొనబండిన, మహౌవధిః, ఇవ-సంజీవి 

సీలతవలె, దృష్టా- చూడ(బడెకు రావణ 'రాజధాని యందు వెదకుచున్న హనుమంతు 

నికి నిషలత ఐచేత( జుట్ట(బడిన సంజీవినీమహౌొవదివళె, రాక్షస స్తీలచేత చుట్ట(బడీ 

యుండిన జానకి కనబడెను. 

శో. తస్యై భర్తు రభిజ్ఞాన మంగుళీయం దచౌ కపిః, 
(వత్యుద్గత మివాను మై. _స్తదానందా, శు విందుభి:. 62 

వ్యాఖ్య : కపిః-హకుమంతుండు, భ ర్తుః-భ రయగు రామునియొక్క, 

ఆభిజ్ఞానం-ఆనవాలుగాన కుంకిన, ఆంగుకీయం _ ఉంగర టికు, చ స్యై-ఆట్టుక న,బకిన 
సీతకు, దదౌ-ఇన్నెను. (ఆ యుంగకము) అనువైః-చల్లని, తదానంద్యాళు 

వీందుథిః- ౨ సితాదేవియొక ) గ్రా ఆనందా' 'శుబిందువులచేత, _పత్యుద్దతం, ఇవ- వదు 
ర్కొ_నబకినట్లుండెకు ఆంజనేయుడు సీతకు ఇది నాభర్త గే యనిగు ర్తుపట్టుటకు 
పీంగు రామాంగె శీయకము నీయగా నామె యానందా శుబిందువులు రాల్బుచు 
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సంతోషము స్కీకరించె“ని భావము. అభిజ్ఞాన మశ(గా (పత్యభిజ్ఞానసాధకము, 

ఆనవాలు అని యర్థము. 

శో. నిర్వాప్య |పియనందేశై 8 సీతా మతవధో్దతః, 

స దదావా పురీం లంకాం తణసోఢారిని గవాః. 68 

వ్యాఖ్య : సః-ఆ హనుమంతుడు, [పియసందేశైః-భ ర్తయగు రాముని 
యొక్క సందేశవచనములచేత, సీతాం-సీతను, నిర్వాప్య- సంతోషపరచి, ఆక్షవ 

ధోద్ధతః-రావణకుమారు(డు అషయునియొక్క వధదేత దర్చితుండగుచు, కణ 
సోఢారిని: గవ. క్షణసోఢ-క్షణకాలసు సహింపయుడిన, ఆరిని గహః-ఇం ద 
బిక్క ర్హృక మగు _బహ్మాస్త్ర్రబంధరూపమైన బాధగలవా(డై, లంకొం-లంక ను, 

దదాహ -కాల్సివేసెను. హనుమంతు:డు రామసందేశముకు సీతకు( జేర్చి, అశోకవక 

భంజక, అక్షయకుమారవధలు చేసి, ఇం డజ్రిత్తు _దిహ్మో ముచేత బందింపణగా 

శణకౌల మాబాధగు సహించి పిన శ్రట తన వాలము నంటించుటకు రాక్షసకృత మైన 

యగ్ని చేతనే రావజరాజధానియగు లంకను భస్మీపటలముగా( జేసెను. 

శ. |వత్యభిజ్ఞానరత్నం చ నామా మాదర్శయత్ కృతీ, 

హృదయం న్వయ మాయాతం వైదేహ్యా ఇవ 

మూ ర్తిమత్ . 64 

వ్యాఖ్య : కృతీ-క తేక ఎకుండై ౨ హకుమంతు(డు, స్వయం, ఆయాత:- 

తనకుతానై వచ్చినడియ/ఎ, వై దేహ్మాః- సీతయొక్క, మూ ర్రిమత్-సాకారమైన, 
హృదయం, ఇవ-హృదయమును బోలియయుండిన, _పత్యథిజ్ఞునరత్నం, చ-సితది 
యగు చూడారత్నమును సైతము, రామాయ_రాముఏకి,  ఆదర్శయక్-చూపెరు. 
లఐకాదహ “ముచేత( గృతకృత్వు(డై న ఆంజనేయండు ఒక వస్తుకూపమునుబౌంది 
తానై వచ్చిన సీత హృదయమా? 'మశందగిన చూడారత్నమును [పతిసందేశవాక్పు 
రస్సరముగా రాముని కిచ్చెను. 

శం స జ్ 

ళా 
(పావ వృాదయన్య స్త మణిస్పగ్గు నిమీలితః, 

అపయోధర సంసన్గాం పియాలింగన నిర్వృతిమ్. 6ర్ 
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వ్యాఖ్య ; హృదయన్య స్త మణిస్పర్శ నిమిలితః-హృదయన్య స్త-వక్ష 

స్థలమునం దుంచుకో(బడిన, మణీస్పర్శ-ఆచూడారత్న ముయొక్క స్పర్శచేత, నిమీ 

లితః ముకుళిత నేతములుగల. సః-ఆరాముడు, అపయోధరసంసర్గాం- ప్త సగగృళ్ళ 

లేని, _పియాలింగననిర్బృతిం-[పియురాలి ఆలింగనముచేత గలుగుసుఖమును, 
[పాప-పొందెను. హనుమంతు. డిచ్చిన సీతాచూడారత్న నును హృదయమునకు 

హత్తుకొనుటచేత( గలిగిన మయోదార్పుచేత( గన్నులు మూసికొన్న రామచం[ దుండు 
స నసంబంధములేని సీతాలింగనసంతోషమును బొందెచు. ఈ యాలింగనమునకు 

సీతా స్రనస్పర లేకుండుటను “ఎపయోధరసంసర్గాం” అనువిశేషణము( దెలుపు 

చున్నది. దీనివలన రామునికి వనవాసకాలమున “కామవాంఛ లేకుండెను. లెదా 

దుఃఖపరితప్తుండగు నతనికి సీతాలింగనము ఆమె పునర్దర, శన భాగ్యానందమా[ త 

ఫలకము. లేదా రామవియోగముచేత సీశ కృశించియున్నందున _ స్తనాభావము. 
మొదలగు నూవాంను వ్యంగ 'భంగిచేత ఈ విశేషణము గలిగించుచున్న ది. 

శ్లో. |(కుశ్వా రామః [పియోదంతం మేనే తత్సంగమోత్సుకః, 
య 

మవోార్ణ వపరి జేపం లంకాయాః వరిఖాలఘుమ్. 66 

వ్యాఖ్యవ పియోదంతం (పియా-- ఉదంతం) - | పియురాలియొక్క-_వా ర్తను 
(శుత్వా-విని, తత్సంగమోత్సుకః-ఆమెయొక్క. స సమాగమమునందు ఆతురతగల, 

రామః-రాము(డు, లంకాయాః-లంకయొక్క., మహార్ణవపరి క్నేపం-మహాసము ద 

పరివేషమును, పరిఖాలఘుం-చిన్నయగ డ్ర డ్చే చుట్టబడియుండుటనుగా, మేనే. తల. 

చెను. (పియురాలివా ర్త తెలియ(గానే యామెను కలసికొనవలెనను త్యరగల 

రాము(డు లంకాపట్టణము మహాసము! కముచేత చుట్టబడియున్నను ఆది యొక చిన్న 

యగ డ్రనతుమ నున్నట్టు భావించెను. ఆన(గా మహాపరా, కనువంతు(డై న రాము 

సికి సీతాదర్శనమునందలి యౌత్సుక్యముచేత లంకకు(జేరుట యుకగొప్పపని కాదని 

తోచె నని భావము. 

శ్లో. న (పతస్టే ఒరినాశాయ వారినైనై ర రను(దుతః, 

న కేవలం భువః పృష్మే వ్యోమ్ని సంచాధవరి భిః. 67 

వ్యాఖ్య : కేవలం-ఒక, భువః, పృష్ట - భూతలము పెననే, న-కాదు, 

వ్యోమ్ని -ఆకాళశమునందును, సంబాధ వ _ర్లీథీః-చోటుచాలక యొక రినొకరు (తోసి 
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కొ” డమచున్న, హరిసైనై్యైం--వానర సై" వనముల అల, Sa కుసరింప( 

క్ BE సా ఎతు, అరిగాశాయ-క తునవాశముచేంయటకొరకు, 
టు 

[పత స్టే-బయలుడేరెను. సీరాకవణ దర్శకా గమనస్కు (డైన రాముడు 

శ తువిగాశను మసుకొణకు బయఎిదేవగా కాం కోటస ంఖంగల సు _గీవాదివాన 

అ నేలయు ”౦గియు( బటక యొకరినొకరు రాచుకొసచు( బకుగె త్రిరని భావము, ag 

శ్లో, నివిషు ముదభేః; కూలే తం (వపేచె ఏ ఫివణః, 

స్నేహోక్ రాతుసల కే స్థర్థివ బుద్ధి మావిళ్ల చోదితః. 68 

వ్యాఖ్య : ఉదధేః-సము ద- ముయొక 3, కూలే-తీరమునందు, నివిష్టం- 

కూర్చునియుచ్న , తం-ఆ రా ఎని, విఖీషణ:-విభీషణుండు, రాక్షసలక్మ్యా-రాక్షస 

రాజ్యలక్ష్మి చేత. సే సు హోత్ - స్పే హముక; ఐన, బుద్దిం-బుద్దిని, క స. 

చోదితః, ఇవ-|పే య చేయంబగినవా-డావలె, | పపేదే-చేరెను. సరక్షనా ర టై సో 
ముకో రాముడు సము _దతీరమును జేరి కూర మని కర్తవ్వసు గా రోచించు సమ 

రమున రాక్షసరాజ ్రలక్మిచేత రాక్షసులయ2= కలి ' పేమవలన( బోత్సహింపం 

బడినవాండు వలె రాము“ (0. చుటకై విథీషణుంతు విన| మ భావసుతో 

రాము సాకి వచ్చెను " విశేషేణ భీషయతే శ తూన్ ఇకి విభీషణః" అని 

విభీషణ శబ్ద వ్యుత్చ త్తి. శ; తుభయుకరుండు ఆని యర్థము. 

భో. తస్యై నిశాచరై శ్వర్యం |పతిశు![శావ రాఘవః, 

కాలే ఖలు సమారజ్ఞాః పలం బధ్నంతి నీత మః. 69 

వాఖ్య : రాఘవః -రాము(క, తస్మె- ట్లు వచ్చి యా శముంచిన విభీషణు 

నికి, నిశాచరె రై శ్వర౧౧-రాక్షసరాశా నవ థెపత్యమును, _పతిజ _శావ- -ఇచ్చెదనగి 

[1 పతిజ్ఞచే సె న్స (శభాపా-. ఇదియు క్షమ) వాలే-సరిమైన సమయమునందు, సమా 
రబ్ఞాః- -(పారంభింప(బడిన. నితయః -యు క్తి _పవర్త' “ములు, ఫలం, బధ్నంతి ఖలు- 

ఫలిముకు జేకూర్చునుగదా! శ్రీకాముంకు కనా _శయి౨పవచ్చిన ఏభీషణునికి ఆభ 
యము నిచ్చి ఎంకాధిపతము నొాస(గెకనని మాటి యిచ్చెను. రాముడు జయించు 

నన్న నమ్మక “సుతో విధిషణుడు రావణక సృవావమానమును భరింపజక వచ్చి 

శరణువేక.బయు రాము. డతనిని విశ్వసించి రాక్షసరాజ్యలక్ష్మి నొన(గెదనని 

 పతిజ్ఞ చేయుబయు జరిగెను. సకాలమునం జేసిన రాజనీతి (పయోగము తప్పక 
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ఫలించును గచక ఆ) పతిజ్ఞవలన విభీషణు(తు రామభృత్వు(డగుటయు  నతనికి 
రాక్షసరాజ్యము లఖభించుటయు జరీగినవని భావము. అలంకారము; అర్థాంతర 

_ నాసము, 

న సేతుం బంధయామాన ప్లవగై ర్లవణాంభసి 
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వ్యాఖ్య: సః-రాము(డు, లవణాంభసి-లవణసమ్ము దమునందు, ప్రవగైై:- 

వానరులచేత, కార్డిణ3 విష్ణు వుయొక్క_, స్నప్నాయ-శయనముకొలకు, రసాతళలాత్- 

పాళాళమునుండి, ఉన్మగ్నం- పైకిందేలిప, శేషం,  ఇవ-ఆదిశేమనివలెనున్న , 
సేతుం-వంతెనను (వారధిని), బంధయామాస-కట్టించెను. రాము(డు వానరులచేత 

సము దముపపై సేతువును గట్టించెను. ఆది విష్ణువు “యనించుటకె పాతాళ మునుండి 

జలోపరిభాగమునకు వచ్చిన ఆదికేమ(డా! యేశ్నట్లుండెనట. రాము(దు విష్ణుమూర్తి 

యొక్క- యవతారమేయగుటచేత సేతువునకు శేషోపమానము మిక్కిలి సమంజ 

సముగా నున్నది. అలంకారము; ఊర్పేక. 

భో. 'జేనో త్తీర్భ పథా లంకాం రోధయానూన పింగళి; 

ద్వితీయం హేమ పాకారం కుర్వద్భి రివ వానరై 8. 71 

వ్యాఖ్యః రాముడు, తేనపథా-ఆ సేతుమార్గముచేత, ఊ త్రీర్య-సాగర మును 

దాటి, పింగశ్లె ః-సువర్ణవర్ణముగలనారై నందున, 'ద్వితీయం- రెండవదియగు, హేమ 

పాకారం-బంగారపుకోటను, కుర్వద్భిః, ఇ ఇవ-సిద్ధము, చేయచున్న వారివలెనున్న , 

వానరై 4-కపుంచేత, రకా పుకు రోధయామాస _చుట్టును ముట్టడి 

చేయించెను. రాము(డు సేతుమార్గమున సము. దమునుదాటి వానర సెన్యములతో 

లంకను ముట్టడించెను. వానరులు పింగళవర్ణ ముగలవార గుటవలన వారు చుట్టును 

ఆడ్డగింప(గా అత తనకు మొదటనున్న సువర్ణ ]  పాకారమ తోపాటు రెండవ బంగారు 

కోటతో విలసిల్రినట్టుం డెనట. “హేమ పొకార్ శబ్దమునందలి “నము” కారము రేఫ 

సంయుకాక్షర ముకంే ముందున్న దున, లఘువేకాని గురువుకాదు. అలం; 

ఊత్పే?క్ష. 

RV 10 
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శ్లో. రణః | పవవృతే తత భీమః స్లవగరకసామ్ 

దిగ్విజ్బంభిత కాకుత్స్స పౌల_న్త్య జయఘోవణ:. 72 

వ్యాఖ్యః త! త ఆలంకయందు, ప్పవగరక్షసాం-వానరులకును రాక్షసులకును, 

భీమః- భయంకర మైనదియు, దిగ్విజ్బంధిత కాకుత్సృపొల స్త జయఘోషణః--- 
దిగ్యిబ్బంథిత-దిక్కులకెగం | | వాకిన, కాకుత్సృపొల స్త్య-రామరావణులయొక్క_, 
జయ మోషణః-“జయ, జయో యను నినాదములుగల, రణః-యుద్ధము, 
(పవవృతే- జరిగెను. అంకయందు “రామజయ! రామజయ!” అని యొక పక గాను, 

“రావణజయ! రావణజయి” అని యొక [పక బ్రాను బయలు వెడలుచున్న రాను 

రావణ జయనినాద ఘోషణముల వలన దిక్కులు పిక గ్రాటిల్టి(గా వానర రాక్షసు 

లకు భయంకరమైన యుద్ధము జరిగెను, “సమర, అనీక, రణ, కలహ, విగహ్ 

శబ్దములు పుంలింగములు. 

శో. పాదపావి ద్ధపరిఘః శిలానిష్పిష్టముద్గరః 

అతిశ(స్త్రున ఖన్యానః వై లరుగ్గమతంగజః. 78 

వ్యాఖ్య: ఆరణము, పాదపావిద్ధపరిఘః-వృక్షములచేత విరుగ(గొట్టబిడిన 

నుపముఖాల గదలుగలదిగను, శిలానిష్పిష్టముద్గరః - _రాళ్ల చేత పిండిచేయ(బడిన 

(దుఘుణములనబడు శూలములు గలదిగను, ఆలతిళ స్త్రనఖన్యాసః-ఖడ్గ్డములను 

మించిన గోటిబీల్పులు గలదిగను, శై లరుగ్గమతంగజః- కొండబండలు మీద(బడుటచే 

చచ్చిన గజములు గలదిగను నుండెను. అనగా వానరులు వృషశిలానఖపాషాణ 

ఘాతములచేత రాక్షసుల శస్తా9స్త్రములను (ముంచి. భయంకర యుద్ధమును 

గావించిరి. 

శ్లో. అథ రామశిర శ్చేద దరనోద్భాంత చేతనామ్ 

సీతాం మాయీతి కంనంతీ (త్రిజటా సమజీవయత్ . 74 

వ్యాఖ్య: అథ-ఆనంతరం, రామశిరశేద దర ఇనోద్భాి ంత చేతనాం---- 

రామ-(శ్రీకామునియొక గః శిర శ్చేద-నణుకబడినతలయొక్క ; దర్శన -దర సముచిత, 

“రార న 3 బైతన్యముగలదియగు (మూర్చీల్లి న, సీతాం- 

సీతను, [తిజటా-| తిజటయను ఫపితగల రాక్షస వనిత, మాయా, ఇతి-ఇదిమా 
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యాకల్పితమని, కస ఛం) దియె,  సమజీవయత్-| బత్తికించెను. విద్యు 
జ్టహ్వు(డను రాక్షను(డు సతవం కివెక్ళి రాముడు రావణునిచేం జంపంబడెనని తన 

మాయీచేత రాముని తలను జూప(గా ఆరామశిరరంఖండమును జూచి సీత గత 

చెతనయె మూర్చిల్లి నది. ఆప్పుడు (తిజట “ఇది మాయాకల్పితము నిజముకాదు” 

అని సీతకు ఇప్పుచు, మూర్చందీర్చి (బతికించిన ద” భావము. 

శ్లో. కామం జీవతి మే నాథ ఇతి సా విజవొ శుచమ్ 

(పాజ్మ్బళ్వా సత్య మస్యాంతం జీవిళాస్టితి లజ్జితా. 75 

వ్యాఖ్య: సా--అట్టు (బతికిన సీ*, మే, నాథః-నాభ ర్తయైన రాముడు, 

జీవతి, ఇతి-_బతికియేయున్నా( డను కాగణము వలన, శుచం-శోకమును, కామం, 

విజహౌ-పూ ర్రిగా వదలి పెట్టెను, కొని, పాక్ -పూర్వము, అస్య- ఆతనియొక్క-; 

ఆంతం-నాశమును, సత్యం, మత్వా-నిజమని తల(చి, జీవితా, అస్మి, ఇరి-| బతికిన 

దాననైై తినే యని, లజ్జీతా- సిగ్గుపడినది. ను రాముడు జీవిం 

చియేయున్నా (డని యేజింగి సీత దుఃఖమును పూర్తిగా విడచినది. కాని మొదట 

రాముడు మరణించెనన్న చార్తను నమ్మి మరల( (బతికితినేయని సిగ్గుపడెను. 

ఆ మహావీరుని మరణమును నమ్ముటయు, మరల బదుకుటయు లజ్జకు(గారణ 

ములు. దుఃఖము కన్నను లజ్ఞాభరము దుస్స్నహమైన దని భావము. 

శ్లో. _గరుడాపాత విక్లి మేఘనాదా స్త బంధన: 
చాశరథ్యోః తణ శః స్వప్నవృత్త ఇవాభవత్. 76 

వ్యాఖ్య: గరుడాపాత. .. .. - బంధనః -గరుడాపాత -గరుత్మంతుని యొక్క 

యాగమనముచేత, విశ్తిష్ట - విడిపోయిన మేఘనాద-ఇం దజిత్తుయొక్క, అస్త్ర 
బంధనః-నాగాస్త్రబంధ నముగల, క్షణ ఈ -స్వల్పకాలమునందలి బాధ, దాశరథ్యోః- 

దశరథ పు _తులకు (రామలక్ష్మణులకు , స్వపష్నవృ త్త తః, ఇవ. -స్యష్నమునందు 

జరిగిపోయినది వలె, అభవత్ ఉండెను. ఇం దబిత్తు నాగా స్తముచేత రామలక్ష్మ 

ణులను బంధింప(గా విష్ణువాహనమైన గరుత్మంతుండచ్చటికి వచ్చి (వాలెను. 

అతనిని. జూచి నాగా స్త్రను భయముచే సడలిపోయెను. క్షణకాలమున జరీగిన 

ఆబాధ రామలక్ష్మణు ౨కు స స్వప్న వృత్తాంతమువలె నుండెనట. గరుత్మంతు(తు 

వచ్చుటకు రాముడు శ్రీమహావిష్హుని యవతారమై యుంకుటయే కారణనుని 

భావము. 
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శ్లో. తతో విభేద పౌలన్తః శక్త్యా వక్షసి లకణమ్ 

రామ _స్వనావాతొ ౭_ప్యాఫీక్ విడీర్ణవ్యాదయ, శుచా. 77 

వ్యాఖ్య: తతః-ఆతరువాత, పౌల స్త్యః-రావణుండు, శ క్యా-శ క్తి కియను పేరు 

గల ఆయుధముచేత లక్ష్మణం-లక్ష్మణుని, వక్షసి-వక్షస్థలమువందు, బిభేద-వీల్చెను. 

రామస్తు (రామః --తు)-రాము(డేమో, అవాహతేః, “ ఆపి_కొట్ట(బడనివా(డై. నను, 
చచా-కోకముచేత, విదీర్ణవాదయః - చీల్ప(బడిన హృదయము గలవాండు, 'ఆసీత్. 

అయ్యెను. ఆ తరువాత రావణు(డు శ 9 యుధముకు లక్ష్మణుని వక్ష ముపై వేసి 

యతనిని మూర్చిల్పంజేయంగా నట్టియా దవలని శోకముచేత రాము) హృదయము 
(బద్దలయ్యును. అనగా. రాముడు మి ,లి దుఃభించెనని భావము. 

శో "న మారుతి సమానీత మవేౌపరి వహాతవ్యథః 

లంకా(స్త్రీణాం పున శృ శే విలాపాచార్యకం శరైః 78 

వ్యాఖకః సః-ఆట్టుమూర్చిల్రిన లక్ష్మణుడు మారుతి.......... 2.222 వ్యథ 8- 
మారుతి. హనుమంతునిచేత, సమానీత-తీసుకరా(బడిన, మహౌవధి-సంజీవినీలత 

చేత, వహతవ్యథః-తొల(గింప(బడిన బాధగలవా(డగుచు, పునః-మరల, లంకా స్రీణాం- 

లంకాపట్టణ మునందలి స్రీలకు, శరై ః-బాణఘులచేత, విలాపాచార్యకం-శో కించుట 

యందు 'ఆచార్యత్వముష, చ కే-చేసె సెను. హనుమంతుడు తెచ్చిన సంజీవనీ 

[పభావముచేత మూర్చతొల(గిన లక్ష్మణుడు మరల శరములు ధరించి యుద్ధము 

చేసెను. “విలాపాదార్యక” శ ము, తత్పూర్య్వము _ శోకించుటమయే యెకు/గని 
రాక్షసవనితలకు( | గొ త్తగా :భింపవలశిన గతిని (భ రపు తాది మరణముల 

వలన) లక్మణుండు పట్టించెన శంకు 

తో. స నాదం మేఘనాదన్య ధను శ్చేంద్రాయుధ|పభథమ్ 

మేఘ'స్యేవ శరత్కాలో న కించిత్ పర్యశేషయత్. 79 

వ్యాఖ్య: సః-లక్షణు(తు, శరతా ః-శరత్కాలము, మేఘస్య, ఇవ-మేఘ ము 

యొక్క వలె, మేఘనాదస్క-ఇం దజి యొక్క, నాదం-సింహనాదముచు, (మేఘ 
పక్షమున గర్జితమును) ఇం (దాయ _పభం-ఇం దథనుస్సుకాంతివంటి కాంతిగల, 

భనుశ్చ-ధనుస్సునున్ను , కించిత్-కొంచముగూడ, న, పర్యశేషయత్ -మిగుల్పలేదు. 
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ఆతనిని జంపెనని యర్థము, శరత్కాలము, మేఘముయొక j= గర్జితములను 

త తృంబంధముగల ఇం దధనుస్సున. మిగుల్పనట్టు లక్ష్మణు6 డిం దజిత్తును 

సింహనాద ధనుస్సహితముగా( జంపెనని భావము. ఆలంకారము : ఉపమ. 

శే, కుంభకర్ణ: కపీం(దేణ తులాగ్టివస్థః స్వసుః కృతః 

రురోధ రామం శ్చంగీవ టంకచ్చిన్న మనఃశిలః. 80 

వ్యాఖ్య ౩ క పీం దేణ- కపిరాజగు సు గీవునిచేత, స్యసుః_చెల్లెలికి (కూర్చ 

ణఖకు) తుల్మావస్థః-సమానమగు స్థితిగలవా(డుగా, కృతః-చేయ(బడిన, కుంభ 
కర్ణః-కుంభకర్పు(కు, బంకచ్చిన్న మనఃకిలః-టంక- -సమ్మెటచేత, ఛిన్న-విరుగగొట్టం 

బడిన, మనణేలః- -ఎ|రని ధాతువిశేషము (సజల, గల, శృంగి, ఇవ-పర్యతము' 
వలె, రామం.రాముని, రురోభ-అడ్డగించెను. సు గీవునిచేత ముక్కుచెవులును 

"గోయంబకి తన చెల్లెలు కూర్పణఖవంటి దుస్థితిని (బొందిన కుంభకర్దు(తు, రాళ్ళను 

పగులంగొట్టు సమ్మటచేత భగ్నము చేయ(బడిన మణిశిలా ఫలకములుగల పర్య 

తమువలె రాముని కడ్డముగావచ్చి నిల్చెను. ముక్కు చెవులుదెగి ర క్తసి క్రములై న 
యవ యవములుగల కుంభకర్ణు శు పగులంగొట్ట(బడిన మణిశిలతో వ్యా ప్రమైయున్న 

పర్యతముతో నుపమింపంబడుటదేత నిది యుపమాలంకారము, వా(తు పర్వత 

మంతయుండెనట |! 

శ, అకాలే బోధితో (భాతా [పియస్వప్నో వృథా భవాన్ 

రా మేషుభి రికీ వాసౌ దీర్భని దాం (పవేశితః - 81 

[పియస్వపష్నః-ఇష్టమైన న్మిదగల, భవాన్ -నీవ,  వృథా- వ్యర్థ ముగ, 

[ఖా ా-మీయన్నయైన రావణునిచేత, అకాలే-ఆ సమయమునందు, బోధిత, ఇతి, 
ఇవ-మేలుకొలుపంబడితి వన్నట్లు, అసౌ-ఆ కుంభకర్ణుండు, రామేమభధీః-రాపుబాణ 

ములచేత, దీర ర్హని దాం-డిర్హ నరు (మరణమును), (పవేశితః- పొందింప(బడెను. 

అట్టు ఎదుర్కోన్న కుంభకర్ణుని “ఆయ్యో! పాపం నిద అంటే యెంతో ఇష్టముగల 
సీవు మీయన చేత వృథాగా 'స్మదనుండి మేలొ) గ్రాల్సాబడితివె!” ఆన్నభావము ; చేత 

వలె కుంభక (డు రామబాణములచేత దీర్గ ర్భ నిద ను పొండింప(బడేను. అనగా 

మళ్ళీ మేలొ నుటలేని న్నిదను సొందింపంబడేను. రామునిచేతిలో కుంభకర్ణుడు 
చచ్చె నని భావము, 
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ళా, ఇతరాణ్యపి రజాంసి పేతు ర్వానరకోటిము 

రజాంసి సమరోళ్ఞ్టాని త చ్చోణిత నదీష్వివ. 82 

వ్యాఖ్య ౩ ఇతరాణి, రఖంసి, అపీ-తక్కిన రాక్షసులుసైతము, వానర 
కోటిమ-అసంభ్యాకములై యున్న వానకులదండులో, సమరోళ్థాని-యుద్ధమునందు 
లేచిన, రజాంసీ- ధూళులు, తచ్చోణితనదీషు, ఇవ-ఆరాక్షసుల ర క్తనదులయందువలె 
పేళ్సః-పడి నశించిరి, కుంభకర్ణాదులుగాక మిగిలిన రాక్షసులందజు, యుద్ధభూమి 
నుండిలేచిన ధూశులు ఆచ్చటనే చచ్చినవారి ర క్షపవాహమున( బడినట్టు, రామ 
చైన్యములగు వానరులపై(బడి యచ్చటనే నశించిపోయిరని భావము. అలంకారము ; 
ఉసమ. 

a నిర నయా వభ పౌల_న్హ్యః పున ర్యుద్దాయ మందిరాత్ 

అరావణ మరామం చా జగ దద్యేతి నిశ్చితః. 68 

వ్యాఖ్య ౩ అథ-ఆపిమ్మట, పౌల స్త్యః-రావణుండు, ఆద్య. ఈరోజున, 
జగత్-లోకము, ఆరావణం-రావణుండు లేనిదిగానో, ఆరామం-రాము(కు లేనిది 
గానో, ఇతి-ఆగునని, నిక్నితః-నిర్ణయించుకున్న వా(డై , పునః-మరల యుద్ధాయ. 
యుద్ధ ముకొజకె , మందిరాత్ -గృహమునుండి, నిర్భయొ-బయలుదేరెను. కుంభ 
కర్ణాది రాక్షస వినాశమును విన్న రావణుండు [కుద్దుండై ఇ(క (పసంచము అరావ 
ణం లేక ఆరామం ఆయిపోవలె నన్న నిశ్చయముతో విజయమును లేదా వీరస్వర్ల 
మును జేపట్టందలంచి గ హమునుండి బయలుదేరెను. 

శాం రామం పదాతి మూలోక ఖ్ లం కేశం చ వరూథినన్ 

వారియుగ్యం రథం తస్మై (పజిఘాయ పురందరః. 64 

వ్యాఖ్య : పదాతిం- పాదచారియైయున్న, రామం-రాముని, వరూఢథినం- 
రథమునందున్న , లంకేశం, చ-రావణాసురునిగూడ , ఆలోక్య-చూచి, పురందరః. 
ఇం రుడు, హరియుగ్యం-క పిలవర్ణాళ కములుగల, రథం. రథమును, త'స్మె-రాముని 
కొజకు |పజిఘాయ._పం'పెను.రాము(తు నేలపైనులడుటను, రావణుండు రథముపై 
నుంతుటను జూచిన యిం| దుకు, రానమవిజయమును గోరినవా,డగుటచేత కపిల 
వర్ణములగు నళ్వములుకట్టిన తనరథమును రామునికై పంపెను. వరూథము గల 
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వాడు వరూఢీ ఆని తద్ధితాంతశబ్దము, నకారాంతము” రథగు ప్రిర్వరూథోనా"యని 
ఆమరము. “రథమునందున్నవా(తు ఆని యర్థము. “హరియుగృమన్నచోటంగల 
“హరి” శబ్దమునకు కపిలవర్ణమనియు, “యుగ్య” శబ్దమునకు గుజ్జుమలనియు 
నర్థములు. 

శ్లో. త మాధూతధ్వజపటం వ్యోమగంగోర్మి వాయుఖి; 

చేవనూతభుజాలంవీ జై(త మధ్య్యా_న్త రాఘవః. 85 

వ్యాఖ్య : రాఘవః-(క్రీరాము(తు, వ్యోమగంగోర్మీ వాయుఖిః-నో్యోను 

గంగా-ఆకాశగంగయొక్క_, ఊర్మి వాయుభిః-తరంగముల పైనుండి వచ్చిన గాలులబేత 

ఆభూతధ్వజపటం-కదల్పంబడిన జెండావస్త్రము గలదియు, క్లే తం-జయము( 
జేహర్పగల, తం-ఆరథమును, దేవసూతభుజాలంపీ--దేవసూత- దేవతలసారథి 

యగు మాతలియొక్క, భుజాలంబీ-భుజమును ఊత (గాంబట్టకొన్న వాడగుచు, 

అధ్యా స్త-యెక్కి కూర్చునెను. ఆకాశగంగామార్గంగా పిలవాయువుల చల్చదనమును 

సంతరించుకొని వచ్చిన జయశీలనుగు నిందరథమునందు మాతలి చేయూతగొని 

రాము(డెకి,_ కూర్చుశెను. 

శ్లో. మాతలి _స్తన్య మాహేం[ద మాముమోచ తనుచ్భదమ్ 

యతో తృలదల్నక్రైబ్య మస్తా 9ణ్యాపుః సురద్విషామ్. 84 

వ్యాఖ్య : మాళలిః-ఇం దసారథి, మాహేం[దం-ఇం| దు(డు పంపిన, తను 
చృదం-కవచమును, తస్య-ఆరామునికి, ఆముమోచ -భరింప(జేసెను, య్మత- 

యేకవచముపై, సురద్విషాం-దేవశ (తువులగు రాక్షసులయొక్క_, అస్తా9ణి-వాణ 

ముల్లు ఉత ్పకిదలిక్తె బ్భం-కలువరేకుల యొక బ్రా మెత్తందనమును, ఆపుః-పొందెనో! 

మాతలి ఇం దుండు పంపిన వ జక వచమును రామునికి దొడిగింపంగా, రాక్షసులు 

రాముని పెవేసిన బాణములు కలువదళ ములవలె నాకవచమునకు.దాకి (కుచ్చుకొన 

లేక నిర్వీర్యములై వృథా యయిపోయెనని భావము. బాణములకు రంగునందును 

ఆకారమునందును కావదళముల పోలిక చక శ్రాగొ నున్నది. 

శ్లో. అన్యోన్య దర్శనపా_ప్త విక్రమావసరం చిరాత్ 

రామరావణయో ర్యుద్దం చరితార్జ మి వాభవత్. 5 
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వ్యాఖ్య : చిరాత్. sis అన్యోన్య. . .సరం-ఆనోకన్యదర న- 

ఒకరినొకరు చూచుటచేత, షా ప్త-లభించిన, వికమావసరం-పరా కమ సమయము 

గల, రామరావణయోః-రామరావణులయొక్క, యుద్ధం-యుద్ధము, చరితార్థం- 

సఫలమైనది, అభవదివ-అయినదా?! యను" ట్టుండెను. పూర్వము రావణుని శౌర్య 

మును రాము(డును, రాముని శర్యమును రొవణుండును వినుటయేకాని చూడలేదు. 
బహుకాలమున కీప్పడుభయులకును పరా, శమ [పదర్శనావసరము లభించుటచేత 

వారియుద్ధము చరితార్థమైనదిగా నుండెను.  తలయారమ ; ఊత్సేష. 

శో, భుజమూర్జోరుబాహుల్య్యా చేకో౬పి ధనదానుజః 
దదృశే వ్యాయథాపూర్యో మాతృవంళ ఇవ స్థితః. 88 

వ్యాఖ్య : ఆయభాపూర్వః- పూర్యమువలెలేనివా(డు గనుక (నిహతబంధువు 
డయినందున రాక్షస పరివారనులేనివాండని యర్థము), ఏకః, ఆపి-ఒక బ్రాడేయై 

యున్నప్పటికిని, ధనదానుజః-రావణు(డు, భుజిమూర్దోరు వాహుల్యాత్ -భుజముల 

యొక్కయు, తలలయొక్కయు, పాదములయొక గయే వాహుళ ్ యముపెలన, మాతృ 

వంశే-తల్చికి సంబంధించిన వర్షమునందు, స్థితః ఇవ-ఉన వా(డువలెనే, దద, శే, 

హి-కనయుడెను సుమా! వి శనో[బహ్మకు పబేరు(డు, రావణు(డును పుత్రులు. 

కనుక రావణు(తు “ధనదానుజుండు” కుబేరుని తమ్ము(డని యర్థము. “దశాస్యో 

ఏింశ్షతిభుజ శ తుష్పా న్యాతృమందిరే” యను యాదవ నిఘంటు వచనముచేత 

నత(తు పదితలలు, ఇరువది భుజములు గలవాడై. తల్రియింటియందును, తలంచు 

కొన్నప్పుడు మాయచేతను, గనపతునను నర్థము స స్పష్టమగును. బంధువులందరును 

జచ్చి యొంటరివా(డై యన్నప్పటికి రావణుకు తన భుజశీరపాదముల బాహుళ్యము 

చేత మాతృబంధువులగు రాకను లనేకు లతనిచుట్టు నున్నట్లు గోచరించె నని 

భావము. రావణుని తండి డి బహ్మబుష, తలీ ల్లి రాక్షసన్రీ యగుపచే “మాత వంశ" 

శబ్దముపయోగింప యిడినది. కాగా నతసికి “దశాస్యత్యము” స్థ స్థానమునుబట్టియు, 

ఆతని యిచ్భనుబట్టియ నుండు నని యర్థము. 

క్లో. 'జేతారం లోకపాలానాం స్వముఖె_ రర్చికేళ్వరమ్, 

రామ న్తులితకై లాన మరాతిం బహ్వామన్యత. 89 

వ్యాఖ్య : లోక షె పకన రా దాన్ తోకపాలురను (కర్మణి షష్టీ), 

వేతారం-జయించినవాంయయను, స్యములై కి= తన శిరస్సులచేత, ఆర్బితేళ గరం- 
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పూజింప(బడిన శంకరుడు గలవా(డును, తులితకే లాసం-ఎ త్తబడిన కెలాస 
పర్వతము గలవా(డును నగు, ఆరాతిం-శ్నతువును, రామః-రాము(తు, "బహ్య 
మన్యత (బహు - ఆమన్యత)-_ గౌరవముతో జూచెను. ఇం దాద్య దిక్పాలకులను 
జయించి, తన శిరస్సుల పోమముతో శివుని మెప్పించి తనయి సిద్ధిక్రే (కేలా 
సమునే చేతులతో నెత్తిన రావణాసురు(డు, తన వి కమమునకుం గిన ళతువై 
యుద్ధమునకు వచ్చెనని గుణ గాహీ యగు రాము(తు తలచి యతనిని గౌరవించె 
నని భావము, 

శ్లో. తన్య స్ఫురతి పౌల_స్త్యః సీతానంగమశంసిని | 

నిచభా నాధికకోధి శరం సవ్యేతరే భుశే. 90 

వ్యాఖః : అధిక కోధః-బంధు వినాళ ముచేత మిక్కిలి కుద్దు(డై యన శ 

పౌల స్త్యః-రావణండు, స్పురతి-ఆదరుచున్నదియు (ఆందువల్టనే), సీతాసంగమ 
శంసిని-సీతా సమావేశమును సూచించుచున్న, తస్య-ఆ రామునియొక్క, సవ 
తరే, భుజే.దక్షణ (కుడి) భుజమునందు, శరం-బాణమును, నిచభాస-నాబెను, 

కోపావిష్టు(డై న రావణు(డు రాముని కుడిభుజముపె బాణము నాటెను. కుడిచేతితోనే 

కదా! శరసంధానముచేసి బాణ పయోగమును జేయునది. అట్టు చేయుటకు వీలు 

పడనీయరాదని రావణు( డాచేతిని విరుగంగొట్టందలంచి యచ్చట బాణమును నాటె 
నని భావము, కాని ఆ భుజము అదరుచుండుట శుభళకునయు, ఆ శకునఫల 

మనతికొలమున సీతాసమాగమును గలిగించుటయే. “సవ్యః ఇతరో యస్మాత్ సః-- 

సవ్యేతరః, తస్మిన్ -సమవ్యేతరే” ఆని బహు పీపా సమాసమును ఇప్పవలెఏ. 

ఆప్పుడు “నబహు వీహౌ” అను సూ తముచేత “ఇతర” శబ్దమునకు సర్యనామ 

సంజ్ఞా _పతిషేధమువలన పయోగము సాధువగును. లేనిచో "సవ్యేతరస్మిన్” 
ఆని ఆనిష్ట రూపము వచ్చును. సవ్యమన (గా ఎడమ! పక్క... 

శో. రావణస్యాపి రామాసో భిత్వా వాదయ మాళుగః। 

వివేశ భువ మాఖ్యాతు ముర గేభ్య ఇవ [పియమ్. 91 

వ్యాఖ్య ; రామా సః (రామ-[ ఆ స్తణ) - రామునిచే. బయోగింప(బడిన, 

ఆకుగః -బాణము, రావణస్య, అపి-రావణుని యొక్కయు, హృదయం - వక్షస్థలమును, 

భిళ్వా-చీల్చి, ఉరగేభ్యః-పాతాళలోకము వారగు సర్పరాజులకు, [పియం-ఇష్ట 
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మైన వార్తను, ఆభఖ్యాతుం, ఇవ-చెప్పుటకువలె, భువం-భూమిని, వివేళ-పవే 

శించెను. రావణుడే ఆరంభించిన యుద్ధమునందు రాముడు వేసిన [పతి బాణము 

రావణుని వక్షమును జీల్చి పోయి భూమిలోనికి వెళ్ళుటను కవి సర్పరాజులకీ 
వా ను జెప్పుటకు వెళ్ళినట్టు ఊత్పే9క్షీంచుటవలన రామబాణ సామర్థ్య వేగములు 

స పడుచున్నవి. ఆలంకాలము ; ఉత్చే౨క్ష. రావణ శబ్ద వ్యుత్పత్తి: వి శవసః 

అప నం పుమాన్ రావణః ఆని చెప్పవలెను. వి శవః శబ్దమునకు అపత్యార్థమున 

“ఆబ్” [పత్యయము రాగా “వి శవసో విశవణరవణౌ” అని రవణాదేశము 

వచ్చును. అట్లు వచ్చిన “రవణ” శబ్బముపై “రావణః” అనురూపము సిద్ది చును. 

శ్లో. వచనైవ తయో ర్వాక్య మస్తీ మన్తేణ నిఘ్నతోః 

అనో్యోన్యజయసంరంభో వవృధే వాదినో రివ. రబ 

వ్యాఖ : వాక్యం-మాటను, వచసా, ఏవ-మాటతోనే, అస్తుం-వాణమును, 
అస్తేణ-అ ముతోనే, నిఘ్నతోః... తిప్పికొట్టుచున్న, తయోః--ఆ రామరావణు 
లకు, వాదీ $, ఇవ--క లహించుచున్న వారికివలె, అన్యోన్యజయసంరంభః--ఒకరి 

నొకరు జయింపవలెనను నుత్సాహము, వవృధే_వృద్ధి(ఇందెను. ఒక కా య 

వి గోముపై వాదోపవాదములకు( బూనిన వారికివలె మాటను మాటతో, అ ము 

న -ముతో? దిప్పీకొట్టుచున్న రామరావణులకు పరస్పర విజయ విజృం ణము 

సె “ప్రోయెనని భావము, 

శ్లో. విక్రమవ్యతివారేణ సామాన్యాభూత్ ద్వయోరపి | 

జయశ్రీ రంతరా వేది ర్మత్తవారణయో రివ. 98 

వ్యాఖ్య : జయథ్రీః--జయలక్మీ, వికమ వ్యతివోరేణ--పరా[క మము 
యొక్క పర్యాయ కమముచేత, ద్యరహాః, ఆపి-ఆ రామరావణులిద్ద జీయొక్క.యు, 
ఆంతరా-నడుమ, వేదిః- వేదికగానున్న గోడ, మ త్రవారణయోః, ఇవ-మదపు చెను 
గులు రెండింటికివలె, సామాన్య-సమానభావముగలది, ఆభూత్ -ఆయ్యెను. రెండు 
గణములను పోరించునప్పుడు నకుమ ఆరుగువంటి యొక గోడ నుంచుట 
యాచారము. ఏ గజమైనను ఆ యరుగుపై దన ముందజి కాళ్ళనుంచి పోరాడ 
వచ్చును కనుక దానిపై నుభయ గజములకును సమానమైన హక్కు ఉండును. 
ఆరి పస్తుతమున రాము(డొక్క_సారియు రావణు(డొక గ్రాసారియు పరాకమము 
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నందు అధిక్య మును జూపుచుండుటచేత జయలక్ష్మి ఉభయ సాధారణమై ఎవరు 

జయింతురో! చెప్పుటకు వీలులేకుండెనట! ఆట్టు మహాపరా[కమముతో నుభయులును 

విజృంథించుచుండిరని భావము. 

య కృత | పతికృత పీతె నయా ర్యుక్తాం సురానుశై 8! 

పరస్పరశర [వా శాః పుష్వువృష్టిం న చేహిరే. 94 

వ్యాఖ్య : కృళపతిక త పీతై,క-ఒకరు (పయోగిం న బాణములచేతను 
వాటికి. |బత్మిపయోగము చేసిన బాణములచేతను సంతుమ న, సురాసురైః- 

దేవతలచేతను, రాక్షసులచేతను, తయోః-ఆ రామరావణులపై , ముక్తాం-వదల, 

బడిన, పుష్పవృష్టిం-పుష్పవర్షమును, వరస్పరశర[వాతాః-ఒకరిపై నొకరు కురి 

పించుచున్న బాణ పరంపరలు, న సేహిఠలే-సహింపలేకపోయినవి. రామరావణ 

బాణ యోగములకు సంతసించిన బేవరాక్షసులు ఒకరి పిమ్మట నొకరు గుజిపించిన 

పుష్ప “ని, రామునిపై( గురియ పువృవృష్టిని రావణ బాణములు, రా బునిపై) 

బడను పుష్పవృష్టీని రాముని బాణములు ఆంతరాళమునందే అ .ంచినవి. 

అన(గా వారి బాణ వర్షమంత దట్టమై పుష్పవృష్టిని వారిపై బడ యలేదని 
భావము. 

శ్లో. అయఃశంకుచిళాం రతః శతఘ్నీ మథ శ|త్రవే, 

హృశళాం వై వన్వత స్యేవ కూటశాల్మలి మకిపత్. 95 

వ్యాఖ్య: ఆథ-పిమ్మట, రక్షః-రావణు(డు, ఆయః శంకుచితాం-ఇనుప 

మేకులు పొదుగ(బడిన, శ తఘ్నీం-గదాముఖముగల ఆయుభమును, హృతాం-తన 

విజయమునందపహరించి తెచ్చుకొనంబడిన, వై వస్యతస్య-యమునియొక్క_, కూట 

ఇ-క్మలిం, ఇవ-“కూటకాల్మలి" యనుపేరుగల ఆయుభమునువలె, శ [తవే-ళ [తువు 

కొకు (రామునిపైన), ఆవ్షిపత్-వేసెను ([పయోగించెను). రావణుఃత తన 

విజయ య్మాతలో యముని జయించి అపహరించుకొని వచ్చిన కూటకశాల్మలి 
(యముని గదా దండము) యను నాయుధమా? యనునట్టున్న ఇనుపసూదుల 

శతఘ్నని రామునిపై. [బయోగించె నని భావము. కూటశాల్మలి యనగా నాకే 
వేజుంతో నేలలోదిగి ముం తో నుంచుచెట్టు. రావణుని శతఘ్ని ఆయః శంకుకీలి 

తమై యున్నందున దాని దృశ్యము చెప్ప(బడినది. 
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శో. రాఘవో రథ మపొప్తాం తా మాశాంచ సురద్విపామ్, 
అర్గచం[దముఖై ర్చాణై శ్చిచ్చేద కదలీనుఖమ్. 96 

వ్యాఖ్య; రాఘవః-రాము(డు, రథం-తన రథమును, ఆ పాప్తాం-చేరక యే 

యుండిన, కాం-ఆశతఘ్నిని, సురద్విషాం-రాక్షసులయొక గా ఆకాం, చ-విజయ 

( తృష్టనుగూడ, ఆర్థచం[ దముఖై 8-ఆర్థచం| దాకారముఖములుగల, బాణై 8-బాణముల 

చేత, కదలీసుఖం-ఆరంది చెట్టునందువలె ఆకేళ ముగా, చిచ్చేద-ముక్కలు 

ముక్కలుగా విరుగగొబ్టెను. రావణు(తు [పయోగించిన శతమఘ్నిని ఆర్థచం[ద 

నుఖములుగల బాణములచేత అది తన రథము వద్దికి రాకమునుపే (దారిలోనే) 
ముక్కలు ముక్కలుగా విరుగ(గొట్టి రాక్షసుల విజయత ఎక్షను వమ్ముచేసె నని 

భావను. - 

క్లో. అమోఘం సందధే చాన ధను చష్యేకధనుర్ణరః, 

|్రావ్మా మ్యస్ర్రం [పియాళోకళల్య నిష్కుర్ష ణొమధమ్. 
97 

వ్యాఖ్య: ఏక భనుర్ధరః-ఆద్విత్రీయ భనుర్ధారియగు రాముడు, [పియాశోక 

శల్యనిష్కర్షణాషధం-| పియా-సీతాదేవియొక్క_, కోకశల్య-దుఃఖమనెడు శల్య 
మును నిష్కర్షణ-తొలగించునట్టి, జొషధం-జాషభమై, _ అమోఘం-వ ర్థ ముకానీ, 

(బాహ్మం-| బహ్మదేవతాకమగు, ఆ ౦-అధీమం| తితమెన బాణమును, అమ్మై, 
చ-ఆ రావణుని కొజకుహడ (వాని + జంపుటకని యర్ధ ము, ధనుషి-ధనుస్సు 

నందు, సందధే-ఎక్కు-పెబ్టెను, ప ంచమునం దేకైక ధనుర్ధరుడ్తైన రాముండు 
సీశ్రా దుఃఖశల్యమును దొలగించు మహౌషధమగు _బవ్మాస్త్రమును రావణుని పై( 

(బయోగించుట కెక్కు_ పెట్టెను. “ఆస్ట్రో మనంగా ఒక మంత ముచేత నఖిమం 
(తించి వేయంబకు బాణము. శస్త్రమనంగా మం తనుక్కరలేని ఆయుధము, 

శ్లో. తత్ వ్య|ోమ్ని శతధా భిన్నం దద్భశే ది _్తీమన్ఫుఖమ్, 

వపు ర్మహూారగ స్యేవ కరాలఫణమండలమ్. : 98 

వ్యాఖ్య: వ్యోమ్మి-ఆకాశమునందు, శతధా-అఆనేక రూపములతో, భిన్నం 
; పసరించినదియు, దీ _ప్తిమన్ముఖం (దీ ప్రిమత్ -!- ముఖం)-_పకాశించుచున్న ముఖ 
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ములు గలదియునగు, తత్ -| బహ్మో స్ర్రము, కరాళ ఫణమండలం-భయంకరముల గు 
ఫణముల సమూహముగల, మహోరగస్య-మహాసర్పమగు శేవునియొక్క, వపుః, 
ఇన-దేహమువలె, దదృశే-కనంబడెను. అట్టు [పయోగింప(బజడిన రాముని [బవో 
స్ర్రము నానారూపములతో దేదీస్యమానమై ఆకాశమున భయంకర వణామండల 
ముతో నాలుకలు చాచుచున్న మహాసర్పమువలెజూపలజులకు( గనపడెను. 

శ. శేన మంత పయు ్ షేన నిమేపార్థా దపాతయత్, 
న రావణశిరః పం_క్తి మజ్టా[త్రవణవేదనామ్. 99 

వ్యాఖ్యః సః-రాము(డు,మం, త పయు క్రేన-మం _తయు _క్రముగా బయోగిం 
చిన, తేన_ఆ | బవిస్త్రముచేత, అజ్ఞాత వణవేదనాం-అఆతివేగగమనముచేత రావణుని 
కెలుకపడని _వణబాధగల, _రావణకశిరః పంక్రిం-రావణునియొక్క శిరముల 
వరుసను, నిమేషార్థాత్-ఆరనిముషములో, ఆపాతయత్-నేలపై( బడంగొపైను. 
అట్టు మం తపూతమగు ఐహ్మోస్త్రముచేత రాముతఈ రావణుని శిరస్సుల నన్నిం 
టిని ఆర్థనిముషములో నేలమై( గూల్చెను. ఆతివేగముతో ఛేదించుట వలన కంఠము 
లందు రావణునికి బాధయే కనపడలేదని భావము. 

స్త బాలార్క పతిమే వాప్పు వీచిభిన్నా పతిష్యత॥, 
రరాజ రతఃకాయస్య కంఠ చృేదపరంపహిరా. 100 

'వ్యాఖ్యః పతిష్యతః-నేల పై, బడ(బోవుచున్న, రక్షఃకాయస్య-రావణుని 
కళేబరముయొక్క_, కంఠచే+ద పరంపరా-కంఠ ఖండములయొక్క_ వరుస, వీచి 
భిన్నా-తరంగములచేత నానావిధములుగా విడంగొట్టంబడిన అప్పు-జలములయందలి, 

బాలార్క పతీమా, ఇవ-బాలసూర్యుని (పతివింబమువలె, రరాజ-| పకాశించెను, 
నేలపై. బడ(టోవు రావణ శరీరమునుండి ర కసావయు క్రముగా' బకుచున్న 
యతని శిరః ఖండములు, మహానదీ తటాకాదుల యందు (పతిఫలించు సూర్యవిం 
బమును తరంగము లొకదానివెంబడి మరియొకటి కొనిపోవుచు  నెజ్హదనముతో 
నున్నట్లు | పకాశించెనని భావము, ఇచ్చట “బాలార శ్రా" యనుట యొజ్జందనము 
కొబకని యెరుగవలెను. ఆలంకారము; ఉపమ, 

శ మరుతాం పశ్యతాం తస్య కిరాంసి పతితాన పి, 

మనో నాతివిశళశ్వాన పునఃసంధానశంకినామ్. 101 
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వ్యాఖ్య : పతితాని-నేలపై (బడినట్టి, తసి, శిరాంసీ- ఆరావణునియొక్క_ 

తలలను, పశ్యతాం, ఆపి-చూచుచున్న వారై నప్పటికిని, పునఃసంధానళంకినాం- 

మరల శరీరమున కంటుకొనునేమో! యని అనుమానపతుచున్న, మరుతాం-దేవ 

తలయొక్క, మనః-మనస్సు, నాతివిశళ్యాస (న- అతి 1. విశశ్వాస)-ఆంతగా 

నమ్మలేదు. దేవత లింతకుపూర్యము రావణుని శిరస్సులు చేదించ(బడినను మరల 

మొలచుట నెజి(గియున్నారు. కనుక యిష్పడు నేలపై(బడి యున్న యతనితలలను 

తాము (పత్యక్షముగా(జూచుచున్నను ఆవి మరల నతుకుకొనునేమో! యని యను 

మానపడుచుండిరీ. కానీ, రామునీ [బవ్మోస్త్రము, ఆపునఃసంధానముగా రావణుని 

శిరస్సులను చేదించినదని భావము. 

శ్లో. అధ మదగురుపత్తై ర్లోకపాలద్విపానా 
మనుగత మలిబృందై_ ం౦డథిత్తీ ర్విపోయ, 
ఉపనతమణిబంధే మూ ్న పౌల_స్త్యశతోః 
సురభి సురవిముక్తం ష్పవర్షం పపాత. 102 

వ్యాఖ్య ఏ ఆథ-ఆపిమ్మట, మదగురుప తైః -మద-గజగండస్థల సంచా 

రముచేత అంటుకున్న మధముచేత, గొరు-బరువెక్కిన, పకేః- రెక్కలుగల, ఆలి 

బృ్భంద్రైః -తుమ్మెదగుంపులచేత , లోక వాలద్విపానాం- ఆక సమునందున ్ న దికా రిక 

గజములయొక్క, గండఖి శ్రీగండ స్థలములను, విహాయ-వదలిపె , అనుగతం- 

వెంబడిం ( బడినదియు, సురఖి-పరిమశముగలదియు, సురవిము 0-దేవతలచేత( 

గుజిపిం (దిడినదియునగు, పుష్పవర్షం-పువ్యులవాన, ఉపనత ణిబంధే-సమీప 
కాలము జరుగ(బోవృ రత ్నకిరీటధారణముగల, పొల స్త్యశ, తోః-రావణళ (తువగు 

శ్రీరామునియొక శ్రా మూర్ణ్ని-తలపైన, పపాత_పడెను (కురిసెను). అట్టు రావణ 

సంహారముంజేసిన శ్రీరాముని శిరస్సుపైన ఆకసమునుండి చూచుచున్న యిం(దాది 
దేవతలు, మంచి పరిమళముగల పుష్పములను గురిపించి యనతికాలమున జరుగ. 

బోవు రామపట్టాల్సిషేకమును సూచించిరని భావము. 

శో. యంతా వారే: సపది సంవాత కార్ముకజ్య 

మాపృచ్చ్య శాఘవ మనుష్టిత దేవకార్యమ్, 
నామాంక రావణ కశరాంకిత కేతుయపష్టి 

మూర్ష్వం రథం హరిసహ్మ సయుజం నినాయ. 108 
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వ్యాఖ్య ; హరేః ఇం దునియొక గ్రా  యంతా-సారథియగు మాతలి, 
సపది-ఆప్పడే సంహ తకార్ముకజ్యం-ఊడ (దీయబడిన వింటినారి గలవాడును, 
ఆనుష్టితదేవకార్యం- పూ ర్రిచేయబడిన రావణవధరూపమగు దేవకార్యము గలవా, 
తును నగు రాఘవం - శ్రీరాముని, ఆపృచ §- ఆనం తణముచేసి (మంచిది, వెళ్ళి 

వచ్చెదనని రాముకి. జెప్పియని ఆర్థము), నామాంక రావణ శరాంకిత కేతుయ 
ష్టిం-నామాంక- పేరును దెలుపు నక్షరముల గుర్తులుగల, రావణశర-రావబుని బాణ 
ములచేత, అంకిత-చిహ్నాతమైన, కేతుయమ్షిం-ధ్వజదండముగలదియు, హరిసహ్మ స 
యుజం-అనేకాశ సములు గలదియునగు, రథం-ఇం[ దు/డుపంపిన రథమును, 

ఊర్థ్వం-పైకి అనంగా స్యర్గలోకమునకు, నినాయ-తీసికొని వెళ్ళను. 
దేవతలు పువ్చవృష్టిని గురిసినవెంటనే యిం దసారథియగు మాతలి, (శ్రీరాము(తు 

రావణవధరూపమైన దేవకార్యమును బూ ర్తిచేసినందున భనుర్నాణముల నుపసంహ 

రించియుండంగా, “వెళ్ళివచ్చెదను సెలవు!" ఆని రామునికి. ఇప్పి ( రావణనామా 
శరములు చెక్కినబాణములు ధ్యజదండమునకు( (గుచ్చుకొనియున్న యిం! దరథ 
మును స్యర్గమునకు( జేర్చెను. “హరి” శబ్దమునకు యమ, అనిల, ఇంద, 

చంద, అర్క, విష్ణు, సింహ, అంక, వాజి, శుక, ఆహి, కపి, భేకములు అర్థ 

మని యమరము 

శ్లో. రఘుపతి రపి జాత వేదోవిళుద్దాం [పగ్భవహ్యా [పియాం 

(పియనువ్చూది విఖీషణే సంగమయ్య [శియం (వై రణః, 

రవినుతసహితేన తేనానుయాతః ససౌమి | తిణా 

భుజవిజిత విమానరత్నాధిరూఢః (పతస్థే పురీమ్. 104 

వ్యాఖ్య : రఘుపతిః, ఆపి-భ్రీరాముండు(గూడ, జాతి వేదోవిశుద్దాం- అగ్ని 
యందు [పవేశించుటచేత పరికుద్ధురాలైన, |పియాం-| పియురాలగు సీతను, 
(పగృహ్య-స్వీకరించియ, [పియసుహ ది-ఇష్టమి| తమైన, విథీషజే-విధీషణుని 

యందు, వైరిణః-శ తువగు రావణునియొక ట్రా (శియం-సంపదను (రాజ్యలక్ష్మిని) 
సంగమయ్య-సంకమింప.జేసియు,  రవిసుతసహితేన-సు[ గీవునితో(గూడిన 
వా(డును, ససౌమి_తిణా-లక్మణసహితుడునునగు, తేన _ఆవిభీషణునిచేత, అను 
యాతః-వెంబడింప(బడినవాడగుచు, భుజవిబిత విమానరత్నా ధిరూఢః - భుజవిజిత _ 
తన పర్మాకమముచేత గెల్చుకున్న, విమానరత్న-[శేష్టమైనీ 'విమానమగు పుష్పక 
మును, ఆధిరూఢః-ఎకిి_నవా(డై పురీం- ఆయోధ్యానగరమునుగుణటించి, [| పత స్టే- 
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బయయలుదే రెను. శ్రీరాము(తు రావణగృహనివాసముచే త గలిగిన మాలిసకము తొల 

గుటకె యగ్నిపవేశము( జేయించిన సీతాదేవి ని/బరిశుద్దనుగా లోక మునకు( దెలిపి 

యామెను స్వీకరించియ, తనను శరణువేడి వచ్చిన విభీషణునికి లంకారాజ్య పట్టా 

ఫీషేకము(జేయించియ లక్ష్మణ సుగీవ సహితుండ్తై తనవెంటనడచుచున్న విలీ 
షణుని పుష్పకవిమానము నధిరోహించి సంతోషముతో అయోధ్యానగరమునకు 
బయలుదేరెను. 

ఇది మహాకవి కాళిదాస కృత రఘు వంశ 

కావ్యమున రావజణవధయను ద్యాదళ సర్గ మునకు 

కేళవపంతుల నరసింహకశానస్త్ర రచిత 

తెలుంగు లఘువ్యాఖ్య, 



ః 
మహాకవి కాళిదాన కృత 

రఘువంశము 

(తయోదశ సర్షము 
గ 

3 అథా త్శనః శబ్దగుణం గుణజ్ఞి* 

వదం విమానేన విగాహమానః, 

రత్నాకరం వీత్యు మిథః స జాయాం 

రామాభిధానో హారి రిత్యు వాచ. 1 

వ్యాఖ్యః అథ-ఆస్తు [పయాణము చేసిన పిమ్మట, గుణజ్జ్ఞః-మాగమునందలి 

ఆయావస్తువుల గుణముల నెజింగిన, సః, రామాఖిధానః, హరిః-రాము(డను పేరుగల 

యావిమ్లువు, వ బ్దగుణం-శబ్దయు గుణము గా గల, ఆత్మనః, పదం-తనయొక్క_ 

స్థానమును, ఆనగా విష్ణుపదం, ఆకాశమునని యర్థము. “వియద్విష్షుపదమ్” 

అనియమరము. విమానేన-పుష్పక విమానముచేత, విగాహమానః-చొచ్చుకొని 

పోవుచున్నవాండగుచు, రత్నాకరం-సము[ దమును, వీక్ష్య -చూచి, మిథ:-రహస్య 

మున, జాయాం- భార్యను (సీతనుగుజించ్చి, | ఇతి ముందుచెప్ప(బోవు రీతిగా, 

ఉవాచ -పలికెను అట్టు పువ్చక విమానముపై నాకాశమున వెళ్ళుచు సము దును 

జూబె సీతతో నెమ్మదిగా ముందు చెఫప్ప(టోవుమాటలను పలికెననీ భావము. భూమికి 

గంధము గుణము, జలమునకు శీతస ఏర గుణము, ఆకాశమునకు శ బ్దము గణము 

ఈ మొదలయిన నిర్ణయములు “గంభవతీపృథివీ, ఫబ్బగుణక మాకాశమ్” ఇత్యాది 

వాక్యములతో తార్కికులు చేసినారు. ఇక్కడ రాము” “హరి యనుట ఆతడు 

నిరంకుశమహిమ “లవా(డ 1 తెలుపుటకు, “*మిథకొ ఆకు పదము సీతారాము ) 

స్వేద్భాసంభాషణ ము కొజకు, అని , గహింపవలయును. 

RV 11 



146 రఘువంశము 

ళ్, వై చెహి! పశ్యామలయా ద్వెభ క్షం 

మళత్సేతునా చేనిల మంబురాళమ్, 

ఛాయావశే నేవ శరత్ప)నన్న 

మాశకాశ మావిమ్మృతచా రుతారస్. 2 

వ్యాఖ్య; హేవై దేహి-ఓసీళా!, ఆ, మలయాత్-మలయ పర్వతము వలకు, 

మత్సేతునా-నేనుకట్టించిన వంతెనచేత, విభ క్రం-రెండుగా_ విభజింప(బకినదియు, 

సేనిలం-నురు గుకలదియునగు, అంబురాశిం-సము దమును, ఛాయాపథేన-భాయా 
పథముచేత, విభ క్రం-విభజింపబడి: నదియు, శర! త సన్నం-శరదృతువునందు 

నిర్మలముగా నున్నదియు, ఆవిష్కత చారుతారం-కనంబడునట్టు చేయబడి/(న 

చక్కని చుక్కలుగలదియునగు, అకాశం, ఇవ-ఆకాశమునువలె (ఉన్న దానిని), 
పక్య-చూడుము. సీతా! నేను కట్టించిన  సేతువుచేత మలయపర్యతముదాక 
రెంగుగా సీలి, బుడగలు బుడగలుగానున్న నురుగుతో యీ సము] దము, శర 

దృతువునందు భాయాపథముచేత రెంతుభాగములు గలిగి, మెజయునున్న సకల 

నక్షతములతో? గన(బడునట్టి, యాకాశళమువలె, ముచ్చట(గొణు చున్నదిచూతు! 

ఆని రాముడు సీతతోననెను. “మత్చేతునా” ఇందలి మత్, అస)చా బ్రము, నేను 

సీకొజకెంత యద్భుతకార్యమును జేసితినో! చూచితివా? యన, భావముతో ఆత్మ 

సంతోషమును, సీత కూరడింపును స్ఫురింపజేయుచుక్నది.  “ఛాయాపథేనొ 
ఛాయాపథమనంగా ఆకాశమునందలి నక్ష తమండల మధ్యమున అడ్డముగా నేర ఏ 

డియున్న దీర్భమగు అవకాశము (ఖాశీభాగము) అని యర్థము, 

శో. గురో ర్యియజోః కపిలేన మేధ్యే 

రసాతలం సం[కమిళే తురం గే, 

తదర్గ 'ముర్వీ మవదారయద్శిః 

పూర్వః కిలాయం పరీవర్ణి తో నః, లీ 

వ్యాఖ్య : యియ.్షోః -యజ్ఞముచేయ(దల పెట్టిన, గురోః-తండియగు సగర 

చృకవక్రియొక్క, మెధ్యె-ఆశ్య్వమభమునక ర్లమగు, తురంగే-గుజ్జము, కపిలేన- 
కపిలమహర్షిచేత, రసాతలం-పాతాళమును, సం కమితే-చేర్చ(బడినదికా(గా, తద 

ర్థం- జగుజ్జముకొఅకై, ఊర్వీం-భూమిని, అనదారయద్శిః-| తవ్వుచున్న, నః, 
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పూర్వ్యైః-మాపూర్వులచేత (సగరపుతులచేత), ఆయం-ఈ సముదము, షరీ 
వర్ధీతః, కిల- విశాలముగా (జేయ(బడినదని చెప్పుదురు సుమా! పూర్యము మాసూర్య 

వంశీయ: డగు సగరచ| కవ ర్తి రి ఆళ ్ వమేధయాగమునకై విడిచిన గుజ్జమును, ఇం సం 

డపహరించి క పిలమునివద్ద( జేర్ప(గా, కపిలు'డే యపవారించినట్లు | భమపడి 

సగరపు తులగు మా పెద్ద లాయశ మును దెచ్చుటక్రి భూమిని ( [దవ్వుటచేత యో 

సముద మింత వెడల ్నయినదని యితిహాసము గలదు. కనుక సీ సాగరము మనకు” 

బూజ్యమైనది సుమా! యని రాము(తు సీతకు( జెపె ప్పెను. 

శో గర్భం దధ శ్యర్కృమరీచయో ౭.స్మా 

ద్వివృద్ధి మ[ళాళ్నువతే వనూని, 

అవింధనం వహ్ని మసౌ బిభర్తి 

(పవ్లోదనం జ్యోతి రజ న్యనేన. 

వాక్టిఖై : ఆర్క_మరీచయః -సూర్చ కిరణములు, ఆస్మాత్- ఈ సము _దము 

నుండి, గర్భం-జలమయ గర్భమును, దధతి-ధరించును. అ్మత- = చక సాగరము 

సందు, వసూని-ధనములు, వివృద్ధిం- అభివృద్ధిని ఆవ వతే- -కాంచుచున్న వి. అసౌ - 

ఈ యర్జవము, అదింధనం (అవ్ = ఇంధనం) - -నీరు ఇంధనముగాంగల, వహ్నిం- 

బడబాగ్నిని (విద్యుత్తును), విభర్తి-భరించును. అనేన_ఈ జలవిధిచేత, 
(పప్హాదనం- అందటిీకిని ఆహ్లాదముశు గలిగించు. జ్యోతిః- వెలుతురు (చం! దుకు)! 

ఆజని-పుట్టింపబడినది. రోముండు సీతతో నింకను సముద మహిమ నిట్లు చెప్పు 

చున్నాండు, సీతా! సూర్యకిరణములలో కొన్ని యీ సము దమునుండి “జలనుయ 

మైన గర్భమును ధరించి వర్షమును గురియుచున్నవి. కనుక ఇత(తు లోకోపకారి 

యని యెలు/గము, ధనములు ఇతని యందున్న రత్నరాసులను జేర్చుకొనుచు 
వృద్ధిజెందును గనుక యిత(డు సంపన్ను (డనియేకాకి (పజలను సంపన్నులను 

జేయువాండనియు. దెలిసికొనుము. నీళ్ళను ఇంధనముగా (_గహించి మండుచున్న 
బడబాగ్నిని (విదు?త్తును) భరి=చును గావున అపకారియైనను ఆశితుని దూరము 

చేయ వాడని గుర్తింపుము. సర్వ, పాణి సమావాదకు(డై న చం్యదుని యితండే 

పుట్టించెన _గహింపుము, (సూర్యేకిరణములు జలగర్భమును ధళశించు విషయము 
దశమసర్గ కశీవ శ్లోకమున విపులముగా( జెప్పబడినది) ఇది, కాళిదాసు భౌతికశాస్త్ర 
విజ్ఞానము, 
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శా. శాంతా మవస్థాం (పతిపద్యమానం 

é స్థితం దశ వ్యావ్య దిథ్లో మహిమ్నా, 

స్ట విప్లో ర్వా స్యానవధారణీయ 

మీదృ_క్రయా రూప మియత్తయా వా. ర్. 

వ్యాఖ్య ? తాం, తాం-ఆయా (అనేక విధములె లైన), అవస్థాం-ఆ వోభాద్య 

వస్థను (విష్ణుప పక్షమున సత్త్వ _పధానార్యవస్థను, (పతిపద్యమానం-పౌందు 

చున్నట్టియ, మహామ్మా = గొప్ప(దనములేత (మహిమచేత), దళ, దిశః, వ్యాప్య- 

పది దిక్కులను వాాపించి (పది యవతారములను పొంది), సితం-ఉన్న, విష్టొః, 

ఇవ-విష్ణువుయొక్కవలె, అస్య-ఈ సము దముయొక్క_, రూపం-నస్వీరూపము ; 

ఈద్భ క్ర కయా-ఈ (పకారమైనదనిగాని, ఇయ తయా, వా-ఇంత పరిమాణము 

గలది యని కాని, ఆనవధారణజీయం- తెలిసికొనుటకు సాధ్యముగా నిది సుమా! 

ఒకప్పుడు స్తిమితముగాను ఒకస్పృడుల్లో లకల్లో లయు క్రముగాను ఉండుచు దళ 

దిశలు వ్యాపంచియన్న యి యా సాగరేము మహ మహిమో పతమై స త్త్వరజ స్త సమో 

గుణములలో నన్యతమముతో వివిధావతారములు దాల్చు విశ్వరూపుడు విష్దువు 
యొక్క స్యాపమువు ఇట్టిదనికాని యింతదనికొని తెలిసి నిరూపించుటకు సౌధ 

పడదని భావము. “"తాఎతాంొ వీప్నయందు ద్యిరుకి యని తెలియవలెను. 

శో నాధిపరూ ఢాంబురువోసనచేన 

సంస్తూయమానః |పథమేన ధ్యాళా, 

ఆముం యుగాంతోచిత 'యోగని దః 

1 సంహృూత్య లోకాన్ పురుషో =ఢిశేశే, 6 

వ్యాఖ్య : యుగాంతోచితయోగని, దః యగాంత - కల్పాంతమునందు, 
ఉచిత-పరిచిత న, యోగ-ఆత్మనిష్టయే, న్నిద్య-ని డగా (ఇప్ప(బడు sols 

వాడె డై, పురు ః-వివ్షవు, లోకాన్ -సమ స్తభువనమలను, సంహృత్య-తనలో నుప 
సంహరించుకొ , నాభ్మి! పరూఢా. బుకువోసనేన.__ నాధ్రీ-తన బొడ్డునందు, 

_పరూఢ- -మొలచియున్న ఆంబురుహ._కమలము, ఆసనేన._ఆ (శయముగా! గం 

వాడును, . పథమేన-దేశాదులలో మొదటివా(కునుగగు, ధా(శ్రా-సర్వసృష్టిక ర్త ర 

జ 
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యగు [బహ్మ చేత, సంస్తూయమానః (సన్)-స్తుతింప (బడుచున్న వా(డగుచు, 

ఆముం, అధిశేరే-ఈ సము దమునందు శయనించుకు. ఇ బ్లా అధిపూరంక శీజ్ 

ధాతువు సంబంధమువలన, ఆధారమునకు కర్మత్యము (స మికి బదులు ద్వితీయ) 

వచ్చి "అముం” అనియైనది. సీతా! కల్పాంతమునందు (శ్రీ హావిష్ణువు సర్వ భువ 

నములను ఉపసంహరించి యోగన్మి దతో | బహ్మాభివంద్యమాను(డగుచు సి 

సము దమునందు శయనించు. ఇది కల్బాంతమునందును ఉంతునట్టి జలరా? 

సుమా! యని చెప్పెను. సర్వసృష్టికి ఆధారభూత మైనదనియు భావము. 

శ్లో. పతచ్చిదా గో తభిదా ౬ త్తగంధాః 

కరణ్య మేనం శతళో మహీఛాః, 

నృపా ఇవోపన్లవినః పశేభ్యో 

ధర్మోో_త్తరం మధ్యమ మా(శ్రయంే. 7 

వ్యాఖ్య : పక్షచ్చిదా-తెక్కలు గబుకునట్టి, గో తభిదా-పర్వతములను 

గొట్టు ఇం|దునిచేత, ఆ త్తగంధాః -హరింప(బడిన గర్వముగల(తిరస్కరింప(బడిన), 

మహీ ధాః-పర్యతములు, శతశః-నూటికి నూరువంతులు, శరణ్యం-రత్షకు(డై న, 

ఏనం-ఈ సముదుని, పరేభ్యః-శ [తువులవలన, ఉపప్తవినః-భయకంపితులై న, 

న_ఇపాః-రాజులు, ధర్మో త్రరం-ధర్మ పధాను(డగు, మధ్యమం, ఇవ- నుధ్యస్థు(డగు 

రాజునువలె, ఆ_శయంతే-ఆ శ యించుచున్నవి. ఇం|దునికీ భయపడి గర్వమును 

విడిచిన పర్వత ములన్ని యు నితండే శరణాగత రక్షకుడని యెజి(గి, శ (తువుల 

వలన భయకంపితులగు రాజులు ధర్మమును బాటించు మధ్యవర్తి రాజునువలె 

న్మాశమించుచున్నవి, ఆట్టితతు ఆర్తబంధువని యెజుగుము ఆని భావము. ' 

శ్లో. రసాతలా చాదిభవేన పుంసా 

భువః (పయుక్షోద్వవాన కియాయాః, 

అస్యాచ్చ మంభః (ప్రలయ పవృద్ధం 

మువూ _ర్తవక్తా? భరణం బభూవ. ని 

వ్యాఖ్య : ఆదిభవేన, పుంసా-ఆదివరాహమూ రిచేత, రసాశలాత్ _ 

పాతాళముకుండి, (పయుక్తోద్యవహన, కియాయాః..; పయు క్ష - చేయబడిన 
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ఉద్యేహనకియాయాః- ఉద్ధరణ (కియగల, భువః. భూదేవికి, (పలయ _పవృద్ధం.- 
[పళ యకాలమునందు వృద్ధిచెందిక, ఆస్య, అచ్చం, అ౨భ:- ఈ సము దముయెక & 
నిర్మలమైన జలము, ముహూ ర్తవక్తాాభరణం-క్షణకాలము ముసుగుగా, బభూవ- 
ఉండినది. హిరణ్యాఇాది గాక్షసులచేత భూమి ముంచ (బడినప్పుడు (శ్రీమహావిష్ణువు 
శిదివరాహమె భూమిని ఉద్ధరిందెను గదా! ఆప్పుడు ఆదివరా హమూ ర్రీకిని భూదేవి 
కిని జరీగిన వివాహమునందు కృణకాలము ఆన(గా ముహూ ర సమయమువరకు ఈ 
నము! దజలము కన్యాలజ్ఞావ గుంఠనముగా నండినదని భావము. ఆదికాలమునందే 
ఆట్టి పవి; తత గలది యీ సమ్ముదము. 

క్షా. ముఖార్చణేషు (పకృతి [వగల్భాః 

స్వయం తరంగాధర చానదతుః, 

అనన్యసామాన్య కళత వృ శ్తిః 
పిబ త్యసా పాయయతే చ సింధూ;, 9 

వ్యాఖ్య : అనన్య సామాన్య కళ తవ త్రి అనన్య సామాన్య_ఇతర 
పురుషుల కెవ్వరికిని సాధారణముకాని, కళత్ర తిః--భార్యం విషయమునందలి 
భోగ పవృ త్తిగలచా(డై, తరంగాధర డదానద ః___తరంగాధర-తరంగమనెడు 
ఆధ మును, దాన-ఇచ్చుటయందు, దక్షః-చతురుండ్రే న, అసొ-ఈసముదు(డు, 
ముఖా “ణజేమ-ముఖముల  నర్పించుకియందు, | పకృతి పగల్భాః-సహజముగా 
[పొఢ న, సింధూః--నదులను, (తరంగా ధరమును) స్వయం, పిబితి-రాను 
పానము చేయను, పాయయతే, చ-నదులతో పానముం జేయించును. సఖుల 
[సేరణ లేకయే సహజ [(పౌఢలైన నదీమతల్లికలు వచ్చి ముఖార ఎణిము చేసి 
నప్పుతు, తాను వారీ తరంగాభరపానము( జేయుచు, వారికి తన తరంగాధర 
పానము గలిగించును. ఇట్లు దంపతుల కేకకాలమునందు పరస్పరాధరపానముజేయు 
భాగ్య మీ సమ్ముదునికిదప్ప మరియొకనికి లేదని భావము. “నపాదమ్యాజ్” 
ఇత్యాది సూ[తము వలన నిచ్చట క్యంతమగు “పా ధాతువునకు పరస్రైపద 
నిషేభము కలిగి “ఫాయయతే” అని ఆత్మనేపది వచ్చినది, 

శ్ర స నత్త మాదాయ నదీముఖాంభః 

సంమీలయంళో వివృళాననశ్వాత్, 10 
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గ 

అమీ శిరోథి _స్తిమయః సరంధై 9౪ 

ఊర్ధ్వం వితన్వంతి జల పవావోన్. 

వ్యాఖ్య: అమీ-ఈ, తిమయః-ఒకవిధమగు మత్స్యములు, వివృతాననత్యాత్- 

తెరువ(బడినవోచ్ళు గలవగుటవలన, సస త్త్యం-మత్స్యాది పాణులతో గూడిన, 
నదీముఖాంభః -నదీముఖజలమును, ఆదాయ-తీసికొని, సమ్మీలయంతః-ముక్కు- 

పుటములను నోటిని మూసికొనుచు, సరంధై 9)ః-రం[భములుగల, శిరోవిః-తలలచేత 
జల పవాహాకా-జల| పవాహములను, ఊర్థ్యం- పెకి, వితన్యంతి- ఎగ(జిమ్మాచున్న వి. 

“ఆస్తి మత్స్య సిమిర్నామ శతయోజన మాయతః” ఆను వచన [పకారము 

నూరామడల పొడవును దానికిదగిన వెడల్పును గల “తిములు”అన(బడు నీమత్స్య 

ములు విశాలముగా( దెబువ(బడిన నో చృగలవి యగుటవలన చిన్నచేంపలు మొదలగు 

| పాణులతో( గూడిన నదీముఖజలమును, అనగా సము: _దమునందప్పుడే వచ్చి పడు 

చున్న నీటిని (తాగి నోరుమూసికొన్నవియె తమ శిరస్సులందున్న రం ధముల 
ద్వారా జల| పవాహములను ఆకాశమునకు pid పు ఆద్భశ్యము జల 

యంత |కీడవలెనున్నడికదూ! ఆని రాము(తు సీతకు( జూపెను. 

ళా. మాతగనకై 9 నహసోత్పతద్భిః 
౧ 

భిన్నా౯ా ద్విధా పశ్య సము|దఫేనాక, 

క పోలనంసర్పితయా య వషోం 

(వజింతి క ర్గకణచామరత్వమ్. 1l 

వ్యాఖ్య: సహసా-చేగముగా, ఉత, ఎత్ద్భిః- ఎగిజిపడుచున్న, మాతంగ 
నకైె_9)ః-గజాకారముగల మొసళ్ళచేత, ద్విధా; భిన్నాళా-రెండుగా వేరుపరుప( 
బడిన, సమ్ముదఫేనాన్ -సము| కమున దని నుజుగులను, పశ్య-చూతుము, యే- 
యేనుజుగులు, ఏషాం- ఈజలమాతంగన। కములకు, క పోలసంసర్పితయా- చెక్కిళ్ళ 

యందు రాచుకొనుచున్న కారణముచేత, క రక్షణ చామర శ్వకాకనలయందు క్షణ 

కాలము చామరములై యుండుటను, [వజంతి- పొందుచున్నవో! సీతా! జలోపరి 

భాగమున కెగురుచున్న ఆజలగజ న కములచేత రెండుగా. జీల (బడిన సముదపు 
నుజుగులు, ఆన కముల చెంపల నొరసికొనుచు, వాటికి కణకౌలము చామరము 
లుగా. గన్నట్టుచున్నవి చూడు! అన్నా(డు. రాచయేనుంగుల పె రాజులూలేగు 
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నపుడు ఆ యేను(గులకు(జేయ నలంకారములలో చెవులకు జెంపలకు నడుము 

తెలిని చామరములు గట్టుదురు. అన్హై యీజలగజము లనంఐడు మొసళ్ళు సము దపు 

నురుగు రెండు పక్కలందుండుటచేత రాచయేచు(గులవలె: గన(బడుచుస ్ న వని 

భావము, ఊఉ త్చేషాలంకార ము. 

స్, చేలానిలాయ (వస్ఫృళా భుజంగాః 

మహోర్శి విస్ఫూర్జథు నిర్విశేషాః, 

సూర్యాంకు సంవర i నమృద్ధ్దరాగ ః 

వ్యజన్ధింత పె మణిఖిః ఫణ సైః. 12 

వ్యాఖ్య: వేలానిలాయ-సము దతీరవాయువుకొజకు (గాలినిందినుటకు), 

(పస్ఫకాః -నీటిసండి బయలుదేరిన వీయు, మవోర్శ్మి విస్ఫూర్ణథు 

ని రః శే షా౯--- మవహోర్మి ప్త పెద్ద తరంగములయొక్క_, విస్ఫూర్ణథు- 

విజృంభణనుకంపే, నిర్విశేషాః- భేదము శేనివియునగు, ఏతే, భుజం గాః- 

ఈజలసర్పములు, సూర్యాంకు సంపర్క నమృద్దరాగై 2-- సూర్యాంకు- సూర 

కిరణములయొక్క_, సంపర్క -సంబంధముచేత, సమృద్ధరాగై *-వృద్ధిచెందిన యెజ్జని 

కాంతులుగల, ఫణ సైః-వణముల పైనున్న, మణిభిః-పద్మరాగమణులచేత, వజ్యంతే.. 

ఊహింపంబడుచున్నవి. ఈసముు దతరంగములు ఎత్తుగాలెచి తీరముకు జేరుచున్నవి 

గదా! శీరమునందలిగాలిని. వీల్సుటకే  యీతరంగములలో(గలిసి కీరమునకు 

- జేరుచున్న సర్పములను, తె నివగుటచేతను, వేగమున వచ్చుచున్నవగుటచేతను, 
తరంగములకంచె భిన్న యున్న ట్లు మనము గుర్హింపలేక పోయినను, తరంగ 

ములపై(బతుచున్న సూర్యకి ములకాంతి, సర్పముల శిరస్సులందగి మాణిక్యముల 

కాంతిని యినుమడింపంజేయటచేత ఇవి సర్పనులు సుమా! ఆని యూహించుటకు 
పీల్పకలిగినరని భావము. 

శ్లో. తవాధరస్నర్థి మ విదుమేషు 

పరస్థ_న్త మేత త్సవాసోర్మివేగాత్, 

ఊ'ర్ట్వాంకుర [1పోతముఖం కథంచిత్ 

శ్లేగా దప శామతి శంఖయూథమ్,. 18 
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వా ఖ్య: తవ, ఆధరస్పర్థిమ-సీయధరోష్టమును బోలియున్న, వి, దుమేవ.. పగడముల న, సహసా-హరఠాత్తుగా, _ ఊర్మివేగాత్-తరంగముల వే/మువలన, 
పర్య స్తం- డవేయంబడివదియు, ఊర్భ్యాంకుర పోత ముఖం-ఊర్భ్యాంకుర- పెకివచ్చిన 
పగడపు మొలకలచేత, (పోత-. గుచ్చ(బడిన, ముఖం-ముఖభాగములు గలదియు 
“గు, ఏతత్_ఈ, శంఖయూథం-శంఖముు మొ తము, కథండిత్ -ఎటకేలకు, శ్లేకాత్_కష్టముగా, అప కామతి-తొల(గి చనుచున్నది (ఆలస్యముగా శరిఖములు 
దొరలిపోవుచున్నవని యర్థము). సీతా! సీయధరోష్టమును' బోలియన్న పగడముల 
గుంపు పెన తరంగవేగముచేత(. బడవేయ( బడిన శంఖముల మొత్తము అచ్చటి 
పగడపు మొక్కలు ముఖరం_భములలో నిరుకుటచేత ఎట్టోతప్పించుకొని నిదాన 
ముగా [కిందికి దొరలిపోవుచున్నది చూడము! అన్నాడు. ఇచ్చట “తవాభరస్పర్థిషు” 
అన్నచోట ఉపమానమే ఉపమేయమును చోలియన్నట్లు చెప్పుటచేత వ్యతిరేకాలంకార 
మును, పగడముల'పె శంఖములు బకుట, అధరోష్టముపై చీలునగవు (పసరించుట 
పంటిద గుటచేత వస్తుధ్యని యు( గలవు. 

శో (పవృత్తమా(కేణ పయాంసి పాతు 

మావర్తవేగాత్ |(భమళా ఘనేన, 

ఆభాతి భూయిష్ట మయం సము[ దః 

_(పమథ్యమానో గిరిణేవ భూయః. 4 

వ్యాఖ్య: పయాంసి-జలములను, పాతుం-[ త్రాగుటకు, (పవృ త్తృమ్మాలేణ- 

పూనుకొన్న వా(తు మ్మాతమే యమునవా(డును, ఆవ ర్రవేగాత్-సము, దముగందలి 

సుడుల వేగమువలన, |భమతా-గు3 డముగా. దిరుగుచున్నవా(డునునగు, ఘనేశ- 

మేఘునిచేత, అయ, సమ్ముదః = ఈ సమ్ముదము, భూయః-మరల, 

గిరిణా-మందరపర గతముచేత, [పమథ్యమానః,ఇవ- తజచ(బడుచున్నదివలె, 

భూయిష్టం- మిక్కిలి, ఆభాతి- పకాశించుచున్నది. మేఘము సమ్ముదజలమును 

దాగుటకశే. నీటి చెంతకు వచ్చినంతనే యచ్చటి సుడులవేగముచే ఉపహతమై 
యచ్చటనే వలయముగాదిరుగుచున్న ది. దానిని జూడగా, ఈసమ్ముదము వారం 

గూడ మందర్శాదిచేత మథింప(ఐబడుచున్నదా! యన్నట్టు కన(బడుచున్నది సుమా! 

ఆలంకారము: వస్తూ కేక. 



194 రఘువంశము 

శో. దూరా దయశ్న క్ర నిభసక్థి తనీ 

తనమూల శతాలీవన రాజి నీలా, 

అభాతి వేలా లవణాంబురాశే 

రారా నిబద్దేవ కలంకరేఖా. 15 

వ్యాఖ్య: ఆయశ్చ కనిభస్య-ఇనుపచ| కముతో సమానముగానున్న, లవణాం 

బరాశేః-లవణసము[దమునకు, _ దూరాత్-దూరముగా, తన్వీ-సూక్మముగా 
నున్నదియు, తమాల తాలీవన రాజినీలా----తమాల-| కాను గుచెట్టయొక గ్రాయు, 

తాలీవన-తాటితోపులయొక్కయు, రాజి-వరుసలచేత, నీలా-నల్టందనము కలదియు 

నగు, చేలా-సము, దతీరము (చెల్లెలికట్ట), ధారానిబద్ధా-చ కము అంచుకు! గట్ట 

బడిన, కలంకరేథా, ఇవ-ఇనుపకమ్మియన(బడు మాలిన్యరేఖవలె, ఆభాతి-|పకా 

శించుచున్నది. వర్తులముగానున్న సము దము చ (కమువలె నుండగా దానిచుట్టును 

తమాలతాశీవన పంక్తులతో నల్చగా( గనంబడుచున్న తీరరేఖ బండిచ [కముయొక్క_ 

యినుపకమ్మివలె గోచరించుచున్నదని భావము. ఆలంకారము : ఉపమ. 

తో, 'వేలానిలః కేతక శేణుఖి స్తే 

నంభావయ తాగ్టినన మాయతాతీ.! 

మా మతమం మంతఊనకా లవోనే 

"క్వేత్తీవ బింబాధర బద్ధత ప్లమ్. 16 

వ్యాఖ్య: హేఆయకాక్షి-ఓవిశాలన్మే తములుగలదానా! వేలానిలః-ఈసము, ద 
కీరవాయువు, కేతకరేణుఖిః- మొగలి పూల పుప్పొతులతో, తే-నీయొక్క, ఆననం- 
ముఖమును, సంభావయతి- ఆలంక రించుచున్నది? బించాధ రబద్ధత ఎవ్షం-దొండ పంతు 
వంటి సీయధరోష్టమునందు మిక్కిలియాశగల, మాం-నన్ను, మండనకాలవినేః- 
అలంకరించుటచేతనగు కాలహభణమునకు, ఆకృ్షమం-సహింపలేనివానినిగా (తటు 
లేని వానినిగా) వే శ్రీవ (వేత్తి-[.ఇవు-ఎయింగునా యేమి? సీతా! ఈనమ్ముద 
తీరవాయువు అచ్చటనున్న మొగలిపూల పరాగమును దెచ్చి నీముఖమునకు పులిమి 
యలంకరించుచున్న దే! సీయధరోష్టపానమును చణమైనను విడువలేని నేను ఈయ 
లంకార కాలయాపనమునకు తట్టుకోంజాలనని యెజు(గునాయేమి? నన్ను నీవిరహ 
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ముతో నుడికించుటకా! యేమి యీవాయువిట్టు చేయుట? అని భావము. ఈఘట్టము 

చిరవిరహ దుఃభితులగు సీతారాములు రహస్యముగా విిశంభాలాపములు చేయు 

నదియు, విశేషించి రాముండు సీతనో దార్చునదియగావున రాముండిట్టు పలికెను. 

శ్లో పతేవయం నై కతభిన్న శుక్తి 

పర్య _స్తముక్తాపటలం పయో ధేః 

(పొప్తా ముహూ ్తేన విమానవేగాత్ 

కూలం ఫలావర్డితపూ గమాలమ్. 17 

వ్యాఖ్య : ఏతే, వయం-ఈమనము, స్రెకతధిన్నజ క్రి పర్య స్తముక్తాపటలం- 

మైకత-ఇసుకదిబ్బలమేద, భిన్న-పగిలిన, శు క్తి-ము త్తెపుంజిప్పలచేత, "పర్య స్త స_ 

అంతటను చల్చ (బడిన, ముక్తాపటలం- ముత్యాల కుప్పలు గ, ఫలావర్ణితపూగ 

మాలం_-ఫల-పండ్ల చేత, ఆవర్థిత- వంగునట్టు చేయ(బడిన, పూగమాలం- “పోకచెట్ట 

వరుసలు గలదియునగు, పయోఖిః, కూలం-సము _దముయొక్క._ పీరమును, విమాన 

వేగాత్--విమానముయొక్క_ వేగమువలన, ముహూర్తేన, | పాష్తాః-మువూ ర్రకాల 
మున(జేరితిమి (ముహూ ర్రమన(గా రెండు గడియలు. 48 నిముషముల కాలము). 

సీతా! ఇదుగో! మనము, ఇసుక నేలపై చిటిలిన ము _త్రెపుజిప్ప లిటునటుయల్టిన 

ముత్యాలకుప్పలతోను ) పండ్డగుత్తుల బరువుచే వంగిన పోకచెట్ట బారులతోను రః మ 

శీయముగానున్న సము దలీరమును, వేగముగావచ్చిన విమానమువలన ముహూర్త 

కాలంలో చేరుకున్నాము సుమా! అన్నాండు. 

శ్లో. కురుష్వ తావత్కరభోరు! పళ్చా 

నాకే మృగ, ేఊణి! దృష్టిపాతమ్, 

వపా విదూరీభవత 3 సము దాత్ 

సకాననా నిష్పుతతీవ భూమిః. 18 

వ్యాఖ్య : హేకరళోరు! కరభమువంటి తొడలుగలదానా! హేమ గ _పేశీణి! - 

ఓలేడి చూపులుగల సీతా! తావత్-పూ గా, పళ్ళానా శే (పక్చాక్ -|- మార్లే) - 

మనము దాటివచ్చిన మార్గమునందు, దృ పాతం, కురువ్వ-చూపును (పసరింప 

జేయుము (చూతుము]), 'ఏషా_ఈ, సకా నా-ఆరణ్యసహితమగు, భూమిః -భూమి 
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విదూరీభవతః-. (క్రమముగా దూరన గుచున్న, సము దాత్ -సాగరమునుండి, నిష్ప 

తతి, ఇన-నివ్క.9మించుచున్న దివలె నున్నది. సకాననయగు భూమి సము దము 

నుండి వెడలివచ్చుచున్నట్లు విమాన వేగమువలన మనకు. గన(బడుచున్న దని 

భావము. ఇచ్చట కరభోరు! అన్నప్పుడు రాముడు ఇతర వస్తుదర్శన పారవశ్యము 

నందున్న సీతను తొడతట్టి, | పస్తుత భూమిదర్శనముకకై మృగ! ఫేక్షిణి! అని 

(పోత్సహించెనని ఈ సంబోధన వ పదద్యయ సార్థ క్ర కము నూహింపవలయును. భావ 

విశేషములందట్టి [కియా విశేషములు సహజములు. 

యా 

ల క్వచిత్ పథా సంచరళతే నురాణాం 

క్వచిత్ ఘనానాం, పతళాం క్షచిచ్చ, 

యశథావిధో మే మనసో ౬భిలావః 

(వవర్తతే పళ్య తథా విమానమ్. 19 

వ్యాఖ్య : హేవేవి!.ఓసీతా! విమానం-పువ్వక విమాసను, మ్మే మనసః - 

నౌ గునస్సుయొర్మ, ఆధిలాషః- కోరిక, యథావిధః-ఏధవిముగా నన్న, తథా, 

అళ్లే, (ప్రవ ర్తతే-నడచుచున్నది, పశ్య-చూడుము, క్యచిత్-ఒకచోట, సురాణాం- 
పథా-దేవతలయొక్క దారివెంబడి, సంచరతే-నతుచుచున్న ది క చిత్ -మరియొక 

చోట, ఘనానాం-మేఘముల యొక్కయు, క చిత్ _ఇంకొకచోట, పతతాం, చ- 

పక్షుల యొక్కయును, పభా-మార్గముద్వారా, సంచరతే.వెళుచు "ది. సీతా! 

ఈ పుష్పక విమానము నా మనస్సులోని కోరిక నెట్టుగుర్తించుచు దో! నేను ఏ 

మార్గమును జూడందలంచితినో ఇదే దేవనూర్ల, మేఘమార్గ, పశ్న్షీమా ములలో నిది 

వెళ్ళుచున్నది. ఇది అద్భుతము సుమా! “సంచరలతే” సక్ అను ఉపసర్గతోను, 

తృతీయాంతమగు “ప “పఠా” అను పదముతోను, చేరుటచేత “చర” ధాతువున కాత్మనే 

పది వచ్చినది. “సమ "సృతీయా యుకాక్” అనిస్నూళతము.ు 

కో, అసౌ మ హేం[దద్వివ 'దానగంధిః 

(తిమార్షగావీచి విమర్ష వీత, 

ఆకాశవాయు ర్చి నయౌొవనోళ్ళా " 

నాచామశి స్వేదలవాన్ ముఖే తే.' వ( 
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వ్యాఖ్య : మ హేందద్విప దానగంధిః-మహేం దద్విప-ఐరావతముయొక ఫ్రా 

దానగంధిః-.మదపువాసనగలదియు, తిమార్షగావీచి విమర్దక్లీతః --|తిమార్గ గాగంగ 

యొగ్క, వీచివిమర్ద తరంగముల సంబంధముచేత, శీతః_చల్ల (గానున్నదియునగు, 

ఆస ఆ కాశవాయుః-ఈ యాకాశ వాయువు, దినయౌవనోకళ్టాన్ -దిన 

యౌవన-మ ధ్యాహ్నకాలము చేత, ఉర్థాన్ -బ యలుదేరిన (కలిగిన), 

తే-నీయొక్క., ముఖే .ముఖమునందలి, 'స్వేదలవాన్ -చెమటచుక్క_లను, ఆచామతి- 

ఆచమనముచేయుచున్నది (తొలగించుచున్నది) సీతా! బరావతమదగంధ పరి 
మళముతోను, గంగాతరంగ సంపర్మ-మువలని చల్చ(దనముతోను వచ్చుచున్న యీ 

యాకాశపవనము, ఈ మధ్యాహ్నకాలమున సీ ముఖముపై 6 బొడమిన చెమట 

చుక్కలను దొలగించుచున్నది సుమా! ఇడి, విమాననుయొక్క సురపథ సంచార 

మని భావము. ఆకాశ, భూ, పాతాశమార్గములందు' |బవహించుటచేత గంగ 
“తిమార్గగా” యన(బతుచున్నది. మధ్యాహ్నమును “వినయాొవన” మనుట 

చక శని! పౌఢ పయోగము. 

శో. కరేణ వాతాయనలంబి తేన 

స్పృష్ట స్త నయా చండి! కుతూవాలిన్యా, 

ఆముంచతీ వాభరణం ద్వితీయ 

ముద్భిన్నవిద్యుద్వల యో ఘన క్! 21 

వ్యాఖ్య : చండి! -ఓకోపముగందానా! రుతూహలిన్యా-వినో దార్థినివగు, 
త్వయా - నీచేత, వాతాయనలంధీతేన - గవాక్షమునందు జార్చు(బడిన, 

కరేణ - చేతితో, స్పృష్టః - తాక (బకినదగుటవలన, ఉద్భిన్నవిద్యుద్య 

లయః- పెకెగిరినవలయాకార విద్యుత్తుగల, ఘనః-మేఘము, ద్వితీయల, ఆభరణం. 

రెండవకంకణమును, ఆముంచ తీ, ఇవ-ఆర్పించు"ున్న దివలెనున్నది. విమానగవా 

మునుండి (కిటికీవంటిది) జారిన చేతితో నీవు తాక(గా యెగిరిన విద్యుత్తుగల 
ఘము నీచేతికి మరియొక మణి కంకణమును దోడుగుచున్నదా? యన్నట్టున్నడి 
తా! అనెను. ఆలంకారము ; ఊ|ే ఏక ఇచ్చటి “దండి” అను శబ్దము సీత 

యొక్క [పణయకోపమును దెలుపుుు. ఇన్ని రోజులు నన్నే లయుపేక్షి ంచి తివని 

యలిగిన సితను రాముడు, చండి! అనిపిలిచి, యీ వినోదవాక్యముచేత నామె 

గోదార్చుచుస్నట్టు భావింపవలెశు. 
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ఖో, అమీ జనస్యాన మపోఢవిఘ్నం 

మత్యా సమార బ్దనవోట జాని, 

అధ్యానే చీరభ్ళతో యథాస్యం 

చిరోర్టితా న్యా(శళమ మండలాని. దివి 

వా్యాఖై : ఆమీ, చీరభృతః - ఈతపస్విజనులు, జనస్థానం-జనస్థానమును 

(పూర కము రాక్షసపాలనమునందున్న | పాంతము), ఆపోఢవిఘ్నం-తొల(గిన 

విఘ్న ములుగలదానినిగా, మత్యా- తెలిసికొని, సమారబ్దనవోటజాని-ఆరంభింప(బడిన 

కొ తపర్ణశాలలుగలవియు, చిరోజ్డి తాని-రాక్షసభయమువలన డచాలకాలము! కింద 
విడువ(బడినవియునగు, ఆశమమండలాని- ఆ! శమభాగములను, యథాస్యం-తమ 

తమభాగముల [పకారము కట్టుకొని, అధ్యాసతే-ఆధివసించుచున్నా రు. పూర్వము 

ఖరదూవణ తాటకాదులు చేయచుండిన విఘ్న ములవలన she 

సీర ర్రించుకొనుట కితర| పాంతములకు వెళ్ళిపోయిన మునిజనులు, రావజివధవల 

వి ము లిశమీదనుండవను భావముతో మరల జనస్థానమునకు వచ్చి 
పూ కస్థలములందే పర్ణ కుటీరములు గట్టుకొని నివసించుచున్నారు చూతుము! ఇది 

జనస్థానే మని రాముడు సీ తకు(దెలిపెను. 

శే సెషహానలీ యత విచిన్వతా త్వాం 
ere య ® 

(భష్టం మయా నూపుర మేక ముర్వ్యామ్, 

అద్భశ్యత త్వచ్చరణారవింద 

విశ్లేష దుఃఖా దివ బద్ధమౌనమ్. లలి 

వ్యాఖ్య: సైషా (సా--ఏప్పా, స్థలీ-ఆరేయీచోటు, న -యెచ్చట 
నై తే, త్యాం-నిన్ను, విచిన్వతా- వెదకుచుండిన, మయా-నాచేతు త చ్చరణార 

వింద విశేష దుఃథాత్, ఇవ-త్వచ్చరణారవింద-నీపాదకమలముతో, విశ్తేష-విడిపో 
వుపచేతనై న దుఃఖార్, ఇవ-దుఃఖమువలననో యనునట్లు, బద్ధమౌన: చప్పుడు 
లేనిదై , ఊఉర్వాం-భూమిమీద, _శష్టం-తారిపడియండిన, ఏక , నూపురం-ఒక 
కాలియందె, ఆద్భశ్యత-చూడ(బడియుండెనో! సీతా! యెచ్చటకై లే నిన్ను వెదకు 

చున్ననాకు, నీపాదవియోగదుఃఖమువలననో యనునట్లు నిశ్శబ్దముగా నేలపై(ఐడి 

యుండిన నీపాదమంజీరము కనంుడినదో ఆచోటు ఇదేసుమా! మంజీరమౌనమునకు 

పాదవియోగదుఃఖము హేతువనుటచే నిది హేతూ। తే శాలంకారము. 
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శ్లో. త్వం రతసా ఫీరు! యతో ౬వనీళా 
తం మార్గ మేశాః కృపయా లతా మే, 

అదర్భయన్ వక్తు మళక్ను వత్యః 

శాఖా భి 'రావర్టిత పల్ల వాఖిః. 24 

: భీరు_భయస స్వథావముగల ఓసీతా!, త్వం-నీవు, రక్ష్షసా-రాక్ష 

సునిచేత (కీబనికేత), యతః-యేమార్గముచేత (ద్యారా), అపనీతా-అపహ 

రింప(బడితినో, తం, మార్గం- ఆ! తోవను, “వ క్తుం-చెప్పటకు, అశ క్నువత్యః- దోర 

లేనందున చేత(గానివై , ఏతాః, లతాః-ఈతీ(గలు, ఆవర్జితపల్పవాథిః-వంచ(బడిన 

చిగురుటాకులుగల, శాఖాభిః -కొమ్మలచేత, క ఎపయా-దయేతో, ష్. ఆదర్శయన్ - 
నాకు(జూపినవి. సీతా! రావణు. డే (తోవన నిన్న పహరించుకొని వెళ్లినో ఆమార్ష ము 

సీలతలు ఆరచేతులవంటి చిగురాకులనువంచి తమ కొమ్మలనెడు బాహువులతో 

నాకు(జూపినవి. ఇవినోరులేనివగుటచేత దయతో నట్టు సంజ్ఞచేసి మార్గమును 

జూపినేవని భావము. “భీరు!” అనిపిలుచుట, ఇప్పటికిని" ఆ సంఘటనము జ్ఞప్తికి 
వచ్చినదో సీత వణికిపోవుననియు, “రక్షసా” యనుట దుష్టుడైన రావణుని కురు 

నుచ్చరింపరాదనియు, సూచించును. లతలు క పతో రామునికి? (దోవనుజూపుట 

కేవలం మాలంకారికభావన యనుకొకుట తగదు, వృక్షలలాదులు మానవులవలెనే 

సుఖదుఃఖాది భావములు గలిగియున్నట్టు ఆధునిక విజ్ఞానకాస్త్రవే త్తలు, క్రీ 3. జగ 
దీశచం _దబోసు మొదలగువారు, చెప్పేవరకు మనము : నమ్మలేదు, కాని, ఈవిషయ 

త్స “అంతఃసంజ్ఞా య. లే సుఖదుఃఖ సమన్వితాః ” అని బహుపురాతన 

కాలమునందే మనువు" చెపె 

శో. మృగ్యుళ్చ దర్శాంకుర నిర్వర సేశాః 

తవాగతిజ్ఞం సమబోధయన్ మామ్, 

వ్యాపారయంతో్య దిల్లి దకిణస్యాం 

ఉతృ్పత్మ రాజీని విలోచనాని. ల్ 

వ్యాఖ్య: దర్భాంకుర నిర్య్య ఇాః-తినుచున్న దర్భమొలకల పై నిస్పృహ 

గలవియగు, మృగ్యః, చ- ఆడులేళ్ళు తము, ఉత్పమ్మెరాజీని- _యెత్రిన ఇప్పల 

బారులుగల, విలోచనాని._ కన్నులను, కృీణస్యాం, దిశి-దక్షిణదిక్కునందు, వ్యాపా 
రయంత్యః-_ పవ ర్రింపంజేయుచున్నవగుచు, తవ. నీయొక్క, ఆగ తిజ్ఞం-గమగ 
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మారమ నెజు.%ని మాం-నన్ను -సమబోభయన్ _ఎజుకగలవానిని జేసినవి. నీకు 

ఖీ న లీ స కు వె అ నకు టప 
జరిగిన విపత్తునకు( జింతించుచున్న మృగాంగనలు దక్షిణడి గ్రావైపున గ్ 

లెత్రిచూచచు నీవు కొనిపోంబడిన మార్గమును నాకుందెళిపిన వని భావము. వాం 

డి లప్తీచేష్లద్వారా నావ వోధించెనవిసుమా! 

{a 
స పత దే గాాల్యవతః పురస్తాత్ 

ఆవిర్గవ శంబర లేఖ శృంగమ్, భ 

నవం పయో యత ఘవై ర్మయా చ 

త్వధ్విపియోగా,శు నమం వినృషమ్. £6 

వ్యాఖ్య : మాల్యవత 8-మాల్వవంతమ కు పేరుగల, గిరేః-పర తముయొక రః 

ఆంబర్ లేభి_-ఆాళమును తాకుచున్న, శృంగం-శి ఖరము, ఏతత్ _ ఇదియే, పురస్తాత్ - 

ఎదుట, ఆవిర్భవతి-కానవచ్చుచున్నది. య్మత-ఏశిఖరిమునందు, ఘనై *-మేఘముం 
చేత, నవం, పయః -నూతనవర్షజలము, మయా-నాచేత, తది పయోగా కు 
త్వత్ -నీయొక్క, వి పయోగ-ఎడ (బాటుచేత, ఆశ, చ-కొన్నీరున్ను, సమం, 
విసృష్టం-ఏకకాలమునందు విడువయలుడినదో! ఈ కసపడుచున్నది మాల్యవంతము 

యొక్క. శిఖరము, అచ్చట వర్షబుతువునందు మేఘములు నూతనజలమును, నేను 
సీఎయోగముచేతవచ్చిన కన్నీటిని, సమముగా విడిచితిమి వర్షబుతువు వియోగుల 
కెక్కు_వతాధాకర మని భావము, 

ళో గంధళ్చ ఢారావాత పల్వలానాం 

కాదంబ మర్థోదత కేసరం చ, 
స్నగ్గాశ్చ కేకాః శిఖనాం బభూవుః 

యస్మి న్నసవ్య్మోని వినా త్వయా మే. 27 

) వాఖః ఏ యస్మిన్ -ఏపర్యత శ ఎరగమునందు, ధారాహత్ర పల్యలానొం- 
ఛారాహతి - వర్ష ధారలచేత కూలగొట్టబడిన యుడ్డులుగల, పల్వాలానాం-చిన్న చిన్న సరస్ఫులయొక్కి., గంధః, చ-పరిమళ మున్ను, అర్జోధత కేసరం-సగమ.మైకీవచ్చిన =౦జల్కములుగల, కొదంబం, చ-కడిమి పువ్వును, స్నిగ్గాః-.మధురములగు, శిఖినాం, 
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కేకాః, చ-నెముళ యొక్క కేకలున్ను, త్యయా, వినా--నీవు లేనందుచేత, మే-నాకు 

ఆసహ్వ్యాని-సహించుటకు వీలుగానివి, బభూవుః--ఆయినవి. నీవు లేనప్పుడు నాకే 

భోగ్య వస్తువును సుఖమునియ్య లేదని భావము. “అసహ్యోని” అనునది గంధ, 

కాదంబ, కేకలకు సాముదాయికమగు ఏకశేష, “నపుంసక మనప్పుంసకేని అను 

సూ తముచే సిద్ధించును. 

శో పూర్వానుభూతం స్మరతా చ యత్ర ' 

కంపో త్తరం భీరు! తవోవగూఢక్, 
గువోవిసారీ ణ్యతి వాహీతాని 

మయా కథంచిత్ ఘనగర్జి కాని. 28 

వ్యాఖ : హేభ్రీకు!-ఓ భయస్వభావము గలదానా! య్యత-యేశ ంగము 

నందు, పూర్వానుభూతం-పూర్వ మకుభవింపబకిదియు, కంపో త్రరం-శరీర 

కంపమే ముఖ్యముగా (గలదియునగు, తవ, ఉపగూఢం౭-నీయాలింగనమును, స్మరతా- 

స్మరించుచున్న, మయా-నాచేత, గుహావిసారీణి-గుహలయందు వ్యాపించుచుండిన, 

ఘనగర్జితాని -మేఘ" ర్హనములు, కథంచిత్ - ఆతికష్టముగా, ఆతివా హితాని.గతుప( 

బడ్డవో! ఎచ్చట, మేఘగర్ణనములు గుహలలోదూరి 'పతిధ్వనించుటచేత, పూర్వాను 

భూతమైన నీ యాలింగనము ను స. చుచుండిన నాచేత నారోజులు శరీరకంప సహి 
తములై గడుప(బడినవో ఆప పదేశమీ యీగిరిశిభరము సుమా! యని చెపె ప్పెను. 

నాటి 'మేఘర్ణనవ ము లుద్దీపక ములై. తత్పూర్వాలింగన స్మృతిని గలిగించినవని 

తాత్పర్యము. 

శ్లో. ఆసారసి క్త తఊతిబాష్య యోగాత్ 

మా మకిణో ద్య విభిన్నకో తైః, 

విడంబ్యమానా నవకందలై స్తే 

వివాహధూమారుణ లోచన శ్రీః. ణం 

వ్యాఖ్య : య త-ఏమాల్యవచ్చిఖరమునందు, విభిన్నకోకై ః-విచ్చినమొగ్గలు 
గల, నవకందలై ౩- కొత్త నేలయకంటి పువ్వులచేత, ఆసారసి క్షితి బాష్పయో 

RV 12 
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గార్ ఆసా _ధారాస: పాత్ర : ర్షముచేత, సిక-తడ ప(బడిక, శ్నితిబాష- -ధూమ 

వర్ణముగల నేలయా -రియొక్క యోగాత్-సంబ ధముకలు* టయను కారణము 

వలన, విడంబ్యమానా- wets పబ చున్న, తే-* యొక్క, వివాహ భూమారణ 

లోచనశ్రీః-వివాహకాల హొ. ధూమ ముచేత' నెజ్జబడిన నీకన్నుల కాంతి (స్మరింప( 
ఐడినదగుచు) మాం, అక్షేణోత్ -నన్ను బాధించె నో! యెచ్చటనై తే వికసించిన నేల 
యరఃటిమొగ్గలు వర్ష నాతముచే బాష ము గమ్మిన నేలపై జలబిందువులనురాల్చుచు, 

నివాహధూమారుణమైన నీవేతశోభను బోలుఓకు యత్నించుచుండెనో అచ్చటి 
దృశ్యము నిన్నుస్మ  రింపంజేసి యెక్కువగా బాధించెను. అఆడియే యీ పర్యత 

శిఖరము. “శోభా సంప త్రిపద్మాసు లక్ష 8 (శ్రీ రివక్షథ్యతే” అను నిఘ టువువలన 

నిచ్చట (్రీ శబ్దమునకు “కాంత” యని య ము 

శ్లో. ఉపాంత వానీర వనోపగూఢా 

న్యాలత్యు పారిప్రవ సారసాని, 

దూరావతీర్ణా పిబకీవ ఖేదా 

దమూని పంపాసలిలాని దృష్టిః. 80 

వ్యాఖ్య : ఉపాంత వాసీర వరకోపగూఢాి--ఉపాంత- పక్క ననున్న, 

వానీరవన-నీటి పబ్బలివనములచేత, ఊపగూఢాని-క ప్ప(బడినవియ, ఆలక్ష్య 

పారిస్టవసారసాని--ఆలక్ష్య-కొంచెముక నంబడ, నవియై, పారప్పవ- కడ లుచున- ఏ (ఈదు 

చున్న)సారసాని-చిన్న కొంగలుగలవియునగు, అమూ), పంహెసలిలాని- ఈపంపా 

సరోవల జలములను, దూరావతీర్ణా- -దూరాత్ - దూరమునుండి, అవకీర్ణా- డిగినట్టి. 
దృష్టిః-నాచూపు, శ్రేవాత్-అలసటవ-_ న. పిబతి, ఇవ- తాగుడు, న్నదివలే నున్నది. 

మాల్యవత్సర్యత పాంతమును దాటి విమానము పంపాసరోవర , | పాంతముగకు వచ్చి 

నది. అప్పుడు రాము(డు, సీతా! పబ్బలివనములతో ( జుట్ట(బడి, కడలుచునీదు 

చున్న సారసములుగల యీ పంపాజలములను దూర, (పయాణమువలన ఆలసిన 

నాదృష్షి |తాగుచున్నట్టుక్నదిసుమా! ఆనా న విడుచుటకు బుద్ధిపుట్టుట 
లేదని భావము, 

శ్లో. అ/(తకావియుక్తాని రథాంగనామ్నా 

మన్యోన్య దత్తోత్పల కేసరాణి, 
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ద్వంచ్యాని దూరాంతరవ ర్రినా "తె 

మయా (పియే! సన్సృవా మీకిఆాని. 81 

వ్యాఖ్య : అ త-ఈపంపా సరస్సునందు, అన్యోన్య దత్తోత్సల కేసరాణి 

అన్యోన్య- ఒక దానికొకటి, ద త-ఇమ్యంబడిన, ఉతృలకేసరాణి-క లువల  కేసర 

మ లు గలవియు, అవియు కాని-ఎడభాటుబేనివియు నగు, రథాంగనామ్నాం-చ| క 

వాక ములయొక్క_; ద్యంద్యాని-జంటలు, తే-నీకు, దూరాంతరవ రినా-దూరదేశ 

ముననుండిన, మయా-నాచేత, [పియే-[పియురాలా! సస్పృహం-ఆభిలాషపూర g 

ముగా, ఈశ్షితాని-చూడ(బకినవి. ఈ పంపాసరస్సునందలి చ| కవాక మిథునములు 

కలువకింజల్క_ముల నందించకొనుచు, ఒకదానినొకటి యొరసికొనుచు నుండ(గా. 

జూచిన నాకు నీవు స్కృతికివచ్చుటయు, దూరవ రినగుటచేత నిన్ను(గలిసికొనలేక 

పోయిళినే యని బాధపడటయు జరిగి, ఆజంటలనే సాభిలావముగాం జూచు 

చంటిని (పియా! యని భావము. 

ఖో ఇమాం తటాళోకలశతాం చ తన్వీం 

న్వనాభిరామ _స్తబకా భిన మామ్, 

త్వ(త్చా ప్తి బుద్ధ్యా పరిరబ్దు కామః 

సామి |తిణా సాశు రవాం నిషి ద్దః విల 

వ్యాఖ్య : మరియును, స్తనాఖిరాము సబకాఖిన మాం- స్తనాథిరామ- స్తన 

ములవలె నందముగానున్న, స్తబక-పూగుత్తులచేత, ఆభిన మాం-ఎదగురుగావంగి 

నదియు, తన్వీం-సన్న గానున్న, ఇమా౨- ఈ,  తటాశోకలతాం-పంపాతటమున 

నున్న యశోకలతను, త కా ప్తిబుద్ధ్యా-నీవు వచ్చితి వను భమచేత, పరిరబ్ధు 

కామః-ఆలి-గ'నదు చేసికొనుటకు. బూఏనట్టి, ఆహం-నేను, సౌమి తిణా-లక్ష్మ 

ముిచేత, సాశళుః-కన్నీరుగార్చుచున్న వా(డనై, నిషిద్ధః-తొల(గింపబడితిని. 

సనములవంటి రెండు పూగుతులతో నెదురుగా వంగియుండిన యీ పంపాతటము 

నందలి యశోకలతను జూచి నీవే యచ్చట నిలువంబడియుంటివని యాలింగనము 

చేసికొనందోగా లక్ముణుండు “ఇచ్చట సీతలేదు, ఇది యశోకలత” యనిచెప్పి, 

నిజముతెలిసినమీద ట( గన్నీరుగార్చుచున్న నన్ను ఆచ్చటినుండి తొలంగింబెను. 

ఆది, ఈయశోకళాఖ యని చెప్పెను. 
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3 అమూ ర్విమానాంతర లంబినీనాం 

(శుత్వా స్వనం కాంచనకింకిణీ నామ్, 

(పత్యు[ ద్వజంతీవ ఖ ముత్పతంతో్యో 

గోచావరీ సారసపం కయ స్త్వామ్. 88 

వ్యాఖ్య : విమానాంతర లంబినీనాం- విమానముయొక స సందులలోనుండి 

(వేలాడుచున్న, కాంచనకింకిణీనాం-బంగారపుగజ్జెలయొక శ! స్వనం-చప్పుడును, 

(వ్రత్వా-విని, (తమజాతిగుంపు ధ్యని యను భమచేత) ఖం-అఆకాళమునుగుజించి, 
ఉత్పతంత్యః-ఎగురుచున్న, అమూః-ఈ, గోదావరీ సారసపం క్రయః-గోదావరీ 

నదియందలి బెగ్గురు పక్షులు (కొంగలు), త్వాం, |పత్యు! ద్యజంతి, ఇవ-నిన్ను 

యెదుర్కొ నుచున్నట్టు a మనవిమానము గోదావరీనది పాంత మునకు 

వచ్చినది యని చెప్పుటలో, సీతా! విమానపుసందులలో [వేలాతుచున్న సువర్ణకింకి 

ణుల చప ప్పుతును తమజాతికొంగలేవో యలికిడి చేయుచున్నట్లు భావీంచి పెకేగురు 

చున్న యీ బెగ్గురుపక్షులు నీకు స్వాగతమును జెప్పుటకు వచ్చుచున్నట్టున్నవి 
సుమా! అన్నాడు. అలంకారము: జలే వృ, 

న ఏషా త్వయా పేశలమధ్యయా ఐపి 

ఘటాంబు సంవత బాలచూశతా, 

ఆనందయ త్యునుగఖ క్ర ప్టనారా 

దృష్టా చిశార్ పంచవటీ మనో మే. ఫ్రీ 

వ్యాఖ్య : పేశలమధ్యయా, ఆపి-సుకుమారమైన నడుముగలదానవై నను, 
త్యయా-నీచేత, ఘటాంబు సంవర్థిత బాలచూతా-ఘటాంబు-కడవలనీటినేత, సంవ 

ర్టిత- పెంచ (బడిన, బాలచూతా- గున్న మామిడి చెట్టుగలదియు, ఉన్ముఖకృష్ణసారా- 

మేనవె ష చెపు మొగములె త్తిచూచు మగలేళ్ళగలదియు, చిరాత్ బహుకాలము తర్వాత, 

దృష్టా-మనచేంజూడ(బిడినదియునగు, ఏషా, పంచవటీ-ఈపంచవటి, మే, మనః- 
నామనస్సును, ఆనందయతి-ఆహాదపరచుచున్న ది, బరున్నను మోయంజాలని సుకు 

మారమభ్యము గలదానవై నను, 'కడవలతో గోదావరి జలమునుదెచ్చిపోసి,  పేమతో. 

పెంచిన మామిడి మొక్కెలు గలిగియుండినదియు, నీచేశెంచ(బడిన క ష్షసారములు 
మెగములెత్తి మనవద్దికివచ్చు సౌభాగ్యముగలదియు నై యుండిన యీపంచవటి నెంత 
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కాలమునకు(జూచితిమి సీతా! ఇది నామనస్సునెంతగానో యాహాదప పరచుచున్నది 

అనీ భావము, 

శ్లో. అ(త్రానుగోదం మృగయానివృత్తః 

తరంగవా తేన వినీతఖేదః, 

రవా _న్వదుత్సంగ నిషణ్ణా మూర్ధా 

స్మరామి వానీరగృ హేమ సుప్తః. లీక్ 

వాక్థిఖ్య : అ త-ఈసపంచవటి ముందు, అనుగోదం-గోదావరిసమీ పమున 

మృగయానిన త్తః-వేషుండి మరలినచ్చినవా(డనై ,  తరంగవాతేన-గోదావరీ 
తరంగముల నుండివచ్చు గాలిచేత, వినీత ఖేదః-తొల(గింప( బడిన యలసటగల 

వా(డనై, ర 8-ఏకొంతమున, త్వదుత్సంగ నిషజ్జమూర్థా-త్వదుత్సంగ-నీతొడ 

యందు, స కష హరా రన్పుగంవాకన గుచు; వానీరగ్భ హేమ- 

(పబ్బలిపొదలయందు, సు పః-ని,దించియుంటినని, స్మ రామి-స్మరించుచున్నాను . 
ఈపంచవటివద్ది గోదావరియొడ్డుననున్న [పబ్బలిపొదంల్' వే/టనుండివచ్చి, తరంగ 

వాయువులు పోయిసేం గర? నీతొడ పైందంనుంచి నేను న్నిదించిన విషయము 
జ్ఞాపకమునకు వచ్చుచున్నది సీతా! “గోదా” గోదావరికి పర్యాయపదము. 

శ్లో, ఖభూభేదమా | తేణ పదా న్మఘోనః 

(ప|భంశయాం యో నవువం చకార 

తస్యా వి లాంభఃపరికుద్ధి హేతోః 

భామా మునేః స్థానపరి (గహో ౭=యమ్. 86 

వ్యాఖ్య : యః-ఏముని, _భూభేదమా_తేణ-కనుబొమ్మలు చిట్టించినమా[త 
ముచేతనే, నహుషం-నహుషుడను రాజును, మమోనః, పదాత్-ఇం దునియొక్క 

పదవినుండి, (ప భంశయాంచకార-భమ్టునిగా(జేసెనో, ఆవీలాంభః పరిశుద్ది 

హేతోః.-ఆ విలాంభః.కలుషితమగు జలముయొక = పరిశుద్ధి హేతోః నిర్మ 

లత్యమునకు(గారణు(డయిన, తస్య, మునేః - ఆయగ 'స్ట్యమునియొక్క, 

భౌమః-భూమియందలిదగు, స్థానపరి[గహః-నివాసయోగ్యమగు నా|శమము, 

ఆయం-ఇది. ఏమునియొక్క. (కోధదృషి నహుమని( బద్యభక్షునింజేసినదో, 
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నక్ష తరూపమున యేముని గగనమునందావిర్భవింప(గా శరదృతువున నదీతటా 

కాది జలములన్నియు వర్షాకాలపు(గాలువ్యమును బాసి నిర్మలముల గునో, ఆ 

యగ,స్త్య్యముని “లోకకళ్యాణమునకై భూమిపై నేర్పరరుకొన్న నివాసమగు 
ఆ(శమము ఇది, అని చెప్పెను ఇం్యదపదవీగర్వితుండై మునులను, అగస్తుని 
నవమానించుటచే నహుషిని కగస్తుు(శు పద భష్టుండగునట్టు శాపము నిచ్చెను. 
అగ _స్యనక్ష తోదయము శరదృతువున జరుగుటయు జఒము స్యచ ముగా మారు 

టయు నేటికిని లోకానుభవసిద్ధము. 

శ్లో. శేతాగ్నిధూమా[గ మనింద్యకీ _త్తేః 
త స్యేద మా కాంతవిమానమార్ష మ్, 

[ఘాళ్వా వావిర్గంధి రజోవిము క్తః 

సనమళ్ను కే మే లఘిమాన మాత్మా. 87 

వ్యాఖ్య: అ ంద్యకీ ర్తేః-ఉ తమకీ ర్రిగల, తస్య-ఆయగస్త్యునియొక 

ఆ|కాంతవిమానమా ౦-ఆ| కమింప(బడిన మనవిమానమార్గము గలదియు, హవి 

ర్లంధి-హుత|ద “  రిమళము గలడియుకగు, _తేతాగ్ని భూమా గం-ఆగ్ని తయ 

ధభూమముయొక్క_ థాభాగ మైన, ఇదం-దీనిని, (ఘాత్వా-ఆ(ఘాణించి, రజోవి 

ము క్రః-రజో గుణముచేతవదల(బడిన, మే, ఆత్మా-నాయంతఃకరణము అమీ 

మానం-లఘుత్వగుణమును, సమశ్నుతే-పొందుచున్నది. ఆయగస్తుని హోమ 
ధూమము మనమార్గమున వ్యాపించుటచేత దాని నా ఘాజించిన నామనసు రజో 

గుణవిము క్తమై తేలికపడినదని భావము. తేతాయన(గా ఆగ్ని తయము. “అగ్ని 

[త్రయమిదం (లేతా” అని యమరము. 

థో పత నునే ర్మానిని! శాతక -రేః 
యం a) 

పంచాప్పరో నామ వివోారవారి, 

ఆభాతి పర గ్రంతవనం విదూరాత్ 

'మేఘాంతరాలత్యు మి వేందుబింబమ్. విరి 

వ్యాఖ్య 2 మానిని-ఓ స్శా! కాతక ర్లేః-శాతక ర్హి యను మునికి సంబంధిం 

విన, పంచాప్పరః, నామ-పంచాప్సర మని “పేరుబడసినదియు, పర్యంతవనం.- 
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చుట్టును వనములు గలదియునగు, ఏతత్, విహారవారి-ఈ |కీడా సరస్సు; 
విడూరాత్-ఎక్కువ దూరమునుండి, మేఘాంతరాలక్ష్యం-మేఘముల నడుమ 

కొంచముగా( గశంబకునట్టి, ఇందుబింబం, ఇవ-చం దబి:ఐమువలె, ఆఅభాతి-| పకా 

శించు చున్నది. మేఘముల నడుమ నున్న చందబింబమువలె దూరమునుండి వన 
మధ్యమున కొద్దిగా గన(ఐడుచున్న యా వెలుంగు “పంచాప్పర” మను పేరుగల 

శాతక రి మునియొక్క_ (క్రీడా సరోవరము సీతా! య” చెప్పెను. “పంచ అప్ప 

రసః యస్మిన్ తత్ పంచాప్పరః” అని విగహము చెప్పవలసిన బహు. వీహ్ 
సమాస మిది. 

ఖో. పురా స దర్భాంకురమా|తవృ త్రిః 

చరన్ మృగైః సార్థ మృపి ర్మఘోనా, 
సమాధిఖిళేన కిలోవపనీతః 

పంచాప్పరోయొవనకూటబంధమ్. 89 

వ్యాఖ్య : పురా-పూర్యకాలమునందు, దర్భాంకురమా|త వృ తిః -దర్భ్శ 

మొలకలు మ్మాతమే యాహారముగా( గలవాడై, మృగెః, సార్ధం-లేళ్ళతోంగూడి, 

చరన్ -తిరుగుచుండిన (లెక దర్భను మెయుచుండిన), సఃబుషిః-*ఆ శాతకర్ణిముని, 

సమాధిభీ తేన-కాతక రియొక్క తపస్సమాధివలన భయపడిన, మమఘోనా-ఇం(దుని 

చేత, పంచాప రోయౌవనకూటబంధం---పంచాప్సరో - అయిదుగురు అప్సర స్త్రీల 

యొక్క, యౌవన-యౌవనమనెకు, కూటబంధం-కూఓయం తమును, ఉపనీతః, 
కిల-చెర్ప(బడెనని చెప్పుదురు. షువో తపస్వియగు శాతకర్ణి మృగరూపమునుదాల్ని 

మృగములతో దిరుగుచు, దర్భాంకురమూ త భోజనముగలవా(డై యుండగా 

నతని తపోనిష్టకు భయపడిన యిందు(తు పంచా సర్ స్రీలను ఆడులేళ ఎ 

రూపముతో( బంపి మృగమును బంధించిన ఫ్రే యా బుషీ* బంధించెనని ఐవీహ్యము, 

గలదని చెప్పెను. 

ట్ల త స్యాయ మంత ర్హితసౌధభాజః 

(పన సంగీత మృదంగ మోము; 

వియద్ల్దత;ః ప ష్పకచం[దళాలాః 

కణం (పతి శున్ఫుఖరాః కరోతి. 40 
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వ్యాఖ్య : అంతరి రి తసౌభభాజః--అంతర్జీ త - జలాంతర్గ త మైన, సౌధ- 

మెడను, భాజః-చేరియన్న, తస్య కాతక రియొక్క, అయ, (పన క్త 

సంగీత మృదంగ ఘోష ప స క్రే-ఎడ తెగని, సంగీత-సంగీతమునకు సంబం 

ధించిన, మృదంగ ఘోష ః- -మృదంగ ధ్యని, వియద్గతః (సన్) - ఆకాశ మునుజేరిన 

దేగుచు, పున్చకచం, దకాలాః- ఈ పుష్పక విమానముయొక్క. శిరోగృహ ములను, 

క్షణం-కృణకాలము, (పతి _వన్ముణరాణ.= పతి శుత్ -_పతిధ్యనులచేత, ముఖరాః - 

ధ్యనించువానినిగా, కరోతి. చేయుచున్నది. ఆప్పరసల చేతిలో జిక్కిన శాతకర్ణి 

జలాంతర్గత సౌధమున నివసించుచు నిరంతర సంగీతి లోలుపుండై యుంతుటచేత 

నచ్చటి మృదంగ ధ్వని మన విమాన చం దశాలల యందు క్షణకాలము (పతిధ్య 

నించినది. “కణం” అని చెప్పుట విమాన "మొకచోట నిలుచునది కాదు గావున. 

“చందడళాలా శిరోగృహమ్” ఆని హలాయధ నిఘంటువు; “స్తే పతి ఖత్ 
(పతిధ్యానే” అని యమరము. 

శో. వావిర్భుజా "మేధవతాం చతుర్హాం 

మధ్యే లలాటంతపన ప్రస ప్రిః, 

అసౌ తవస్య త్యపర _న్తవస్వీ 

నామ్నా సుతీక్ల శ్చరికెన ధాంతః. 41 

వ్యాఖ్య : నామ్నా, సుతీక్షః- సపేరుచేత సుకీక్షుడనియ, చరితేన ,దాంతః - 

నడవడిచేత దాంతు(డసి యు (ఐసీద్ధుండై న్య ఆసౌ-ఈ, ఆపర।ః తపస్వీ, మరియొక 

ముని, వభవతాం-ఇంధనవంతములగు, చతుర్గాం, హవిర్భుజాం-నాలుగగ్ను ల 

యొక్క. , మధ్యే-నడుమనుండి, లలాటంత పస స ప్తస వ వ. (పటే 

శమును మండించుచున్న , స ప్తస ప్రీః-సూర్వ్యు(డుగలవా(డ గుచు, తపస్యతి- 

తప పస్సును జేయుచున్నా(డు. పెరు సుతీత్తుండై నను |పవర్త రనలో సొమ్యు(డై న 

యీ మరియొక బుషి ఆగ్ని చతుష్టయ మెభ్యగతుంగై చూపును తీక్ష రవిబింబము 

పె నిలిపి తపసు స్సును జేయచున్నా (డు చూతుమని శాతకర్ణిని దాటివచ్చిన 

పిమ్మట జూపెను “ఏభొ శబ్దమునకు కావము, ఇంధనము 

అనునవి age “లలాటం తపతి ఇతి లలాటంతపణి అని 

విగ్రహము. క". పత్యయాంత మగునీశబ్ధమునకు “ఆరుర్ద్విష” దిత్యారి 

సూతముచేత bats వచి పె లలాటంతపః " అనియైనది. లెనిచో “లలాట 

తపి” అని కావలసియుండును. “స ప్తస ప్తిఃో అనంగా ఏడు గుజ్బములు (రథము 
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నకు) గలవాండు, సూర్యుడు అని యర్థము. “దాంతః అఆన(గా దమము 

(ఇం్యదియ వాంఛలనణచుట) గలవా(తు. 

శో, అముం సవోన (వహిశేకణాని 
య 

వ్యాజార్థ నందర్శిత మేఖలాని, 

నాలం విక రుం జనితేం[దశంకం 

నురాంగనా వి|భమ చేష్టిళాని. 42 

వ్యాఖ్య : జనితేం దశంకం-తపస్సుచేత సిందునికి సందేహమును బుట్టించిన, 

అముం- ఈసుతీక్టమునిని, సహాస (పహితేక్షణాని.....సహాస-నవ్వులతో, [పహిత- 

పంప(బడిన, ఈక్షణాని-చూపులుగలవియు, వ్యాజార్థసందర్శిత మేఖలాని-. వ్యాజ- 

ఏదేనొక నెపముతో, ఆర్ధ సందర్శిత-సగము చూపబడిన, మేఖలాని- మొలనూళ్ళు 

గలవియునగ్కు సుగాంగనా వి; భమ చేష్టితాని-ఇం దు(డు పంపిన దేవాంగనలవిలాస 

చేష్టితములు, విక ర్తుం-వికారమునుణెందించుటకు, నాలం (న -- ఆలం) -చాలలేదు. 
సుతీక్షముని తపస్సువలన తన యిం దపదవి కేమిముప్పువచ్చునోయని యిందుండు 

పంపిన రంభాద్యప్పరసలు నవ్వులు, అనురాగవీక్షణములు, ఆర్థ దర్శిత నాభీ పదే 

శములు గల శాంగార విలాసముల నెన్నిటిని-జూపినప్పటికిని ఆవి యామునికి( 

జి త్తవికారమును గలిగింపలేకపోయెను. ఈముని చలింపలేదు. 

ళో, ఏపో 2ఒతమాలావలయం మృగాణాం 

కండూయితారం కుశసూచిలావమ్, 

నభాజనే మే భుజ మూర్భ్వజాహుః? 

న వ్యేతరం (పాధ్వ మిత; [పయుం కే. 48 

వ్యాఖ్య ఏ ఊర్జ $వాహుః-ఎ త్రినవాహువుగల, ఏషః- ఈసుతీ త్నముని, అక్ష 

మాలావలయం-జపమాలయే కంకణముగా(గలదియు, మృగాణాం -లేళ ఎను, కండూ 

యితారం .గోకునదియు, కుశసూచిలావం- దర్భాంకురములను గోయునదియు, సవ్వే 

తరం (సవ్య -- ఇతరం) కుడి పక yy దియగు (సవ్యమనంగా నెడమ్మ పక గ్రా? భుజం. 

బాహువున, మే, సభాజనే-నాయొక బ్రా సంమాసమునకై, ఇతః | పాధ్యం- ఇచ్చట 

నానుకూల్యముగా నున్నదని, (పయుం క్రే- (పయోగించుచున్నా(డు (చూపు 
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చున్నాడు), ఊర ఇబాహువై కనంబడుచున్న యీసుతీక్షముని, తన జపశీలత్వ, 

భూతదయావత్య, కర్మక్ష్షమత్య ద్యోతకమగు దక్షిణబాహువును, ఇచ ఎట్ సత్కా 

రమును స్వీకరించి వెళ్ళవలసినదని నన్ను బలవంత పెట్టుచు(, జూపుచున్నా(డని 

తాత ఎర్యము. “ పాధ్యం” ఇది యవ్యయము. ఆనుకూల్యార్థకం (పాధ్వమ్ అని 

యమరము, 

శ్లో. వాచం యమత్వాత్ [పణతిం మమైమ 

కోంపేన కించిత్ (పతిగృువ్యూ మూర్చ్నః, 
దృష్టిం విమానవ్యవధాన ముక్తాం 
పునః నవాసార్చిషి సంనిధ త్తే. 44 

వ్యాఖ్య : ఏషః - ఈసుతీ కుడు,  వాచంయమత్వాత్-మౌన వతముగల 

వాండగుటవలన, మమ, _పణతిం-నానమస్కా_రమును, కించిత్ -కొంచము మూర్ధ షః 

కంపేన-శిరఃకంపముచేత, | పతిగృహ్య- స్వీకరించి, విమానవ్యవధానముక్తాం-విమా 
నముయొక్క యడ్డగింపువలన విడువ(బడిన, దృష్టిం-తన చూపును, పునః-మరల, 

సహ్మసార్బిషి-సూర్యునియందు, సంనిథ తే-చక్క_గా నిలుపుచున్నా(తు, ఈముని 
మౌన వతముగలవా(డ గుటవలన నానమస్కారమును కొంచముగా తలయూపి 

స్వీకరించి, తన దృష్టికిని సూర్యునికిని మధ్యలోవచ్చిన మన విమానము ముందునకు 
సాగగానే మరలభాస్క_రుని పె( దనచూపును నిలిపెను సుమా! యన్నా (తు. “వాచం 

యచ్చతి ఇతివాచం యమః” అని విగహము. 

తోం అదః శరణస్థం శరభంగనామ్న 

_స్తపోవనం పావన మాహిళాగ్నేః, 

చిరాయ సంతర్చర్ధి సమిద్భె రగ్నిం 

యో మం|తపూతాం తను మహ్యవశౌషీ. త్ i 45 

వ్యాఖ్య : శరణ ౦-ఆ| శయింప(దగినరియ, పావనం-పవి|తతగలిగించు 

నదియ, ఆదః-ఈ కనపకుచున్న), తపోవనం-తపోవనము, ఆహితాగ్నే నా 

నిత్యాగ్నిహేతియగు, రభంగనా మ్నః-ళశరభ౦గుఃండను పేరుగల 

మునికి సంబ౦ధించినట్టిది యవ శరభంగ మహాముని, 
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చిరాయ. బహుకాలము, ఆగ్నిం-ఆగ్నిహో (తుని, సమిద్భిః -సమిభలచేత, 

సంతర్ప్య-తృ ప్తిపరచి, (పిమ్మట) మం తపూతాం-మం తములచేత శుద్ధమైన, 

తనుం, ఆపి-తన శరీరమునుసైతము, ఆహౌషీత్-హోమముచేసెనో! చిరకాలము 
యజ్ఞ యాగ నిత్యాగ్ని కార్యములను సమిదాజ్యాది |దవ్యములతో చేసి, యగ్నిని 

తృ ప్రిపరీచి, చివరికి తన దేహమునే యగ్నిహో తునికి సమర్పించిన శరభంగ 

మహర్షికి సంబంధించిన పుణ్యా శమ మిది యని సీతకు. జూపెను, “"అఆహౌషీత్” 
ఇది “హు._దానాదనయోః” అను ధాతువుయొక్క_ లుజ్ రూపము. 

ళో. ఛాయా వినీతాధ్య పరి|శమేషు 

భూయిష్టు సంభావ్య ఫలే ష్వమీషు, 

తస్యాతిథీనా మధునా సపర్యా 

స్థితా సుపు(శేష్వివ పాద పేషు. 46 

వ్యాఖ్య : అధునా-ఇప్పుడు (శరభంగముని యనంతరమున), తస్య-ఆ 
మునికి సంబంధించిన, ఆతీఢీనాం, సపర్యా-ఆతిథుల యొక గా సత్కారము, ఛాయా 

వినీతాధ్యపరి శమేమ-నీడలచేత( దొల(గింప(బడిన మార్గ శమగలవియు, భూయిష్ట 
సంభావ్య ఫలేషు-అధికములై మెచ్చ(దగిన ఫలములుగలవియునగు, ఆమీమ,పాద 
'పేషు. ఈ యా[శమ వృక్షములయందు, సుపు తేషు, ఇవ-సత్పు తులయందువలె, 

స్థితా-ఉన్నది. ఆ శరభంగముని లేక పోయినను (పస్తుతశాలమున యిళ్చటికి వచ్చు 
నతిథులకు చల్చని నీడనిచ్చి మార్గాయాసమును దొల(గించుచును, వలసిన ఫలములు 
పుష్కలముగా నిచ్చుచును ఆశ్రమ వృక్షములు అతిఢ పూజను ఆ ముని 
సత్పుత్రులవలె నెరవేర్చుచున్నవి. ఇప్పుడును ఆతిథులిచ్చటికి వచ్చుచుందురు. 
సత్సుతులు తమ తండి చేయుచుండిన సక్కార్యములను విడువరు. 

శో. ధారాన్వనోద్గారి దరీముఖో ౬సౌ 

ళృంగా గ లగ్నాంబుద వ పపంకః, 

బధ్నాతి మే బంధురగాతి! చతుః 

ద్భ _ప్తఃక కుద్మానివ చీ|తకూటః. తీ 
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వ్యాఖ : ధారాస్వనోద్దారి దరీముఖః-.- ధారా-జలధారలయ్మొ.. స్యనో 

గ్గారి-ధ్వనిని వెలువరచుచున్న, దరీముఖః-దరియే ముఖముగా. గలది యు, 

శృంగ్యాగ లగ్నాంబుద వ్యపపంక౭.---౪ బంగ -శిఖరమనెడు కొమ్ముయొక్క., అగ- 

చివరిభాగమునందు, లగ్న-చేరిన, ఆఆబుదవ్యపపంకః-మేఘమనియెడు వ్యపష్కకీడా 
కర్ణమము గలదియునై న, అసౌ, చిితకూటః-ఈచితకూట పర్వతము, బంధుర 
గాత్రి!.-ఎత్తును వంపును గలదేహముగలదానా! (లేక యౌవనముచేత దిట్టములగు 

నవయవములు గలదానా!) దృప్తః-మదించిన, కకుద్మాన్ ; ఇవ-వృషభమువలె, మే, 

చకుః-నాచూపును, బధ్నాతి-క ట్టివేయుచున్నది. ఎడతెగని జలధారాధ్యనిగల కంద 

రముతోను, శిఖరాగమునందున్న మేఘముతోను యీచితకూటము, అంకెలు 

వేయుచు, కొము లకు కోరాడుటచేత ఆంటుకొన్న బురదగలిగి, మదించిన వృష 

భమువలే( గన్న చు, నాదృష్టినిం జలింపనీయకున్నది సుమా! అనగా దానివైపు 
నకే చూడమనస చున్న దని భావము. “బంధురంతూన్నతానతమ్” అని యమర 

కోశము, 

శ్లో, ఏషా (ప్రసన్న _స్తీిమిత |వవావో 

సరి ద్విదూరాంతరభావ తనీ, 

మందాకినీ భాతి నగోపకం శే 

ముకావలీ కంఠగకతవ భూమేః. 48 

వ్యాఖ్య : [పసన్న సిమిత (పవాహా-నిర్మలమై నివ్పందమైన _పవాహము 

గలదియు, విదూరాంతరభావతన్వీ-దూరాన లోతుననుండుటచేత చిన్నదిగాం గాన 

నగు, మందాకినీ-మందాకిని పేరుతో చి తకూటమునంటి పాజునట్టీ, ఏషా, సరిక్= 

ఈనది, నగోపకంలే-పర్యత పాంతమునందు, భూమేః - భూదేవికి, కంఠగతా- మెడపై 

నున్న, ముక్తావీ, ఇవ-ముత్యాలదండవలె, భాతి-[పకాశించుచున్నది. నెమ్మదిగా 

[పవహించుచు దూరమున నుండుటచేత చిన్నదిగా. గనంబడు ఈ మందాకినినది 
చ్మితకూట పాంతమున భూరేవి మెడలోని ముత్యాలహారమువలె నున్నది. ఇచ్చట 

చి తకూటమును భూదేవి శిరస్సునుగాను, త త్పాంతమును కంఠమునుగాను భావింప 

వలయును. ఇది “మందాకిని యనుపేరుగల యొక చిన్ననది. అలంకారము: 
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ల్లో, అయం సుజాతో ఒనుగిరం తమాల; 

(పవాల మాదాయ సుగంధి యస్య, 

యచవాంకురాపాండు కపోలళోఖీ 

మయా ఒవతంసః పరికల్పిత స్తే. 49 

వ్యాఖ్య : ఆనుగిరం-ఈచి తకూట పర్యత సమీపమున, సుజాతః- 

చక్క_(గాపుట్టిన, తమాలః- కాను(గచెట్టు (ఉలిమిరి, చీకటిమాను)  ఆయం-ఖఇది. 

యస్య-ఏతమాలవృక్ష ముయొక గః సుగంధి-మంచిపరిమళముగల, _పవాలం-చిగు 

రును, ఆదాయ. తీసికొని, మయా-నాచేత, తే-నీకు, యవాంకురాపాండు, కపోల 

శోభీ..యవాంకురమువలె తెల్బనిదగు నీకపోలమునందు |పకాశించునట్టి, ఆవ 
తంసః-కర్ణభూషణము, పరికల్పితః -కల్పింప(బడియుండెనో! పరిమళ వంతము గు 

దేనిచి గురును దెచ్చి సీకపోలమునందు అవతంసముగా మునుపునేను అలంక 

రించితినో ఆశిమాలవృక్షమే యీగిర్మి పక్కననున్నది. “గిరేః సమీపే అనుగిరం” 
గిరేళ ఎసేనక స్య అనుసూ తముచేత సమాసాంతమున “టజ్” |_పత్యయను (అ) 

వచ్చి “అనుగిరం” అయినది. 

శో. _అనిగవాతాన వినీత సత్త్వ 

మపువ్పలింగాత్ ఫలబంధివృతమ్, 

వనం తవఃసాధన మేత ద|శేః 

ఆవిష్కృుతోద(గతర |పభావమ్. ర్0 

వ్యాఖ్య : అని గహ్మతాస వినీతస త్త $0--అన్మి గహ తాస-దండ భయము 

లేనివై నను, వినీత-వినయముగల (లొంగి [కమశిక్షణమున మెల6గున ).స త్వం- 

శార్దూలాది జంతువులుగలదియు, ఆపుష్పలింగాత్ -పుష్పరూప నిమి ములేకయే, 

ఫలబంధివృక్షం-పండ్డుపండునట్టి వృషములుగలదియు (కావుననే) , అ ష్కృతోద 

(గతర [పభావం- ఆవిష్మృత పక టింపంబడీన, ఉద గతర _అత్యున ్ నత మెన, 

[పభావం-మహిమగల, అ తేః-.అతిమహాముని యొక్క, తపఃసాధనం-తపస్సు 

నకుసాధనమగు, వనం-వనము, ఏతత్ -ఇది. కొట్టుట, కోపగించుట లేకయే వినయ 
విన్నమములైన మృగము లిచ్చట సంచరించును, పూతపట్టకయే యిచ్చటి 

వృశ్షములు ఫలములనిచ్చును క నుక మహామహిమగలదియని (పసిద్ధింజెందిన యా 
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వనము ఆ తిమహామునియొక్క_ తపోవనము సుమా! యని రాముడు సీతకు! 
జెప్పెను. 

ల్ అ|తా ఖిషేకాయ తపోధనానాం 

సప్తర్షి వాస్తోనృత హేమపద్యామ్, 

(వవర్తయామాసన కిలా నుసూయా 

|తీ(సోతనం [(త్యంబక మౌలిమాలామ్. ర్] 

వ్యాఖ్య : వ య వనమునందు, అనుసూయా- ఆ తిభార్యయగు 

అనుసూయాదేవి, ప్రర్షి హస్తో త హేమపద్మాం-స ప్రబుషుల చేతులతో. 

గోయంబడిన తామరలు గల యు, (త్యంబక మౌలిమాలాం-శివునితల పైని 

పూలదండయునగు, [తి సోతసం-గంగానదిని, పన నా. 

ఆలిషెకాయ.. స్నానముకొటికె , (పవర్త రయామాస, కిల-[పవహింపంజేసె నందు 

పూర్వము అనుసూయాదేవి యతిథులుగా వచ్చిన బుషులందజికిని స్నాన వ 

ర్యార్థమె, స్వర్గవాహినియె సప్రక్షలు స్వయముగా. దెంపుకొను కనక కమలములు 
గలదియు, శివుని తలపై మల్రైదండగా మెఅయునదియు నగు గంగానదిని జః 

వనమునందు( |బవహించున ట్లు చేసినదని పెద్దలు చెప్పుదురు. “తి సోతసం” 

స్వర్గ మర్శక పాతాళ లోకములందు. [బవహించుటచేత “గంగ” |[తిపథగా అని 
వ్యవహరింపంబడుచున్న దని యర్థము. “తీణి _సోతాంసి యస్యాః సా (తి స్ఫోతాః; 
తాం (తి సోతసం” అని వ్యుల్చే త్తి. 

శో, వీఠరాననె ద్ఞ్యా్టానజుమో మృషపీణా 
౧౧ రా (ఇ 

మమీ సమధ్యాాసిత వేదిమధ్యాః, 

నివాత నిషృంపతయా విభాంతి 

యోగాధిరూఢా ఇవ భాఖనో2 పీ. 59 

వ్యాఖ్య: వీరాసనై:ః-వీ 'నములచేత, ధ్యానజుషాం-ధ్యానమును పొండిన, 

బుషీణాం-బుషులయొక్కు ఎరికి సంబంధించిన), సమధ్యాసిత వేదిమధా్యః - 

ధ్యానవేదికల నడుమనున్న, , శాఖినః, అపి-ఈ వృక్షములుసైతము, నివాత 

నిష్క.ంపతయా-గాలి లేనందున చలింపకుంతుటచేత, యోగాధిరూఢాః, ఇవ- 
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ధ్యానముచే యుచున్న వివలె, విభాంతి- _పకాశించుచున్న వి. తమ కింద ధ్యానమగ్నులై 

యున్న బుషులకు సంబంధించిన వృక్షములు సైతము ఆ వేదికలపై గదలికలేక 

ధ్యాననిమగ్న.... యున్నట్లున్నవి. వీరాసన లక్షణమును “ఏకపాద మథై కస్మిన్ 

విన్యస్యోరుణి సం తమ్, ఇతరస్మిన్ తథాబాన్యం వీరాసన ముదాహృతమ్” అని 
వసిష్టుండు చెప్పె స్పష్టము. 

శ్లో. త్వయా పురస్తా దుపయాచితో యః 

సనో యం వటం శార్టిమ ఇతి (పతీతః, 

రాశి ర్ముణీనా మివ గారుడానాం 

స పద్మరాగః ఫలితో విభాతి. ర్లి 

వ్యాఖ్య : త్యయా-నీచేత, పురస్తాత్ -పూర్వము, యః-ఏది, ఉపయాచితః - 

(పార్ధింప(బకియండెనో, క్యామః, ఇతి, | పతీతః-”క్యామొమని | పసిద్ధిని(జెండిన, 

సః, వటః, ఆయం-ఆ మట్టే చె ట్రేయిది, ఫలితః-పండ్డు కలదియగుచు సపద్మరాగః - 

పద్మరాగమణులతో(గూడిన (కెంపులతో), గారుడానాం- పచ్చలయొక్క, రాశిః, 

ఇవ-కుప్పవలె, విభాతి-| పకాశించుచున్న ది. నా యరణ్యవా సముయొక్క. ఆరంభము 

నందు, మనము ఈన్య|గోధవృక్షము ( మళ్జిచెట్టు) వద్దికి వచ్చినప్పుతు, సీ వీవన 

స్పతిని, వత పరిపాలనమును నాభర్త  నిర్వహించునట్టను గహీంపుమని కోరి 
యుంటివే ఆన్యగోధమీ యిది. రామాయణక్లోకంః “న్యగోధం తముపస్థాయ 

వై దేహీ వాక మ, బవీత్ నమ స్తేఒస్తు మవావృక్ష! పాలయె న్మేవతం పతిః”. 

ఇప్పుడు పం కాచి, చూచుటకు పద్మరాగమబణులు కలిసిన గరుడపచ్చల రాశివలె( 

గనపడుచున్న ! ఆని రాముడు సీతకుంజెప్పెను. అలంకారము : ఉపమ. 

శ్లో. క్వచి త్పభాలేపిఖి రిందనీలై ర్ముక్తామయీ యప్టిరి 
వాను విదా 

అన్య తమాలా సితపంక జానా మిందీవరై రుళ్ఫచింతాత రేవ ర్ట్త్తీ 

క్షచి త్స్లగానాం (పియమానసానాం 'కాదంబసంనర్గ వతీవ 

సం_క్తీః, 

అన్య త కాలాగురుద _త్తవ ళా భక్తి రువ శృందన 

కల్పికేవ. రర 
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క్వచి |త్పభా చాం|దమసీ తమోభి శాయావిలీనై 8 
ళబలీకృ వ, 

అన్య(త శుభా శరద భలేభా రం|ఛేప్వి వాలత్యనభః 
| పదేశా. 6 

క్వచిచ్చ కృష్ణోరగభూష.ణేవ భస్మాంగరాగా తను రీశ్వర స్య, 
పళాగ్ధి నవద్యాంగి ! విభాతి గంగా భిన్న పవావో 

యమునాతరఠ గ 8. లి! 

వ్యాఖ్య; హే ఆనవదాళింగి!-ఓ చక్కని దేవాముగలదానా! యమునాత 

రంగైః-యమునానది తరంగములచేత, థిన్న పవాహా- _వివిధరీతుల కలసిపాణు 

చున్న, గంగా-ఈ గంగానది, కంచిత్ -ఒకచోట, | పభాలేపిఖిః-కొంతిచేత యితర 

వస్తువును పూయున ట్టి ఇందనీలై లై ౩-ఇం[ధనీలమణులచేత, అనువిద్ధా- 

కలిపి కూర్చబడీన, ముక్తామయీ, యష్టిః, ఇవ-ముత్యాలహార మువలెను, అన్య త- 

మరియొకచోట, ఇందీవరై -నల్దకలువలచేత, ఉత్థచితాంతరా-| కుచ్చ(బడిన నడిమి 

భాగములుగల, సితప పంక జానాం- తెలిదా మరపువ్యులయొక, మాలా, ఇవ-దండ 

వలెను, క్వచిత్ -మరియొకచోట, కాదంబసంసర్గ వతీ - నీలహంసల సంబంధముగల, 
(పియమానసానాం- పయమైన మానస సరోవరముగలవియగు, ఖగానాం, పంకిః, 

ఇవ-హంసలబారువలెను, అన్య, త-ఇంకొక్క-చోట, కాలాగురుద త్తప, తా-ఆగురు 

చేత [వాయంబడిన మకరికాదిప్మ తరచనలుగల, భువః-భూడేవియొక గాః చందన 

కల్పితా-(శ్రీగందముచేత(బూయ(బడిన, భ క్తిః ఇవ-మైపూంతవలెను, క్వచిత్-ఒక 
చోట, ఛాయావిలీశై 8-నీడలయందు దాగిన, తమోభిః-బీక ట్రచేత, శబలీక తా- 

బూడిదవర్ణ ముకలదిగా( జేయంబడిన, చాం దమసీ-చం దసంబంధినియగు, | భా, 

ఇవ-కాంతివలె్స (వెన్నెలవలెననియర్ధము), అన్య, త- మరియొకచక్కిన, రం ఘ- 

రం[ధములయందు, ఆలక్ష్యనభః పదేళా-కన(బకు గగనఖండములుగల, ఛా, 

శరద భలెఖా, ఇవ- తెల్బ నిశరత్యా-లమేఘపం క్రివలెను, క చిత్-ఇంకొకస్టలమున, 
క్ర షో రగభూవణా-కృష్ణ సర ఎము భూషణముగా(గలిగి, భ _ శ్రింగరాగా- -భస్మమును 

మపూంతగాేసికొన్న ఈశ్వరస్య, తనుః, ఇవ-శివునిదే మువలెను, విభాతి- 
ఎంతయోచక్క_-(గా (పకాశించుచున్నది, పశ్య-చూచుము. కఓీసీతా!  అఆటుచూడు, 

ఆ గంగానది యముశాతరంగమిళితయ్లై యీ పయాగతీర్ధమునం దెంతమనోహర 
ముగా (బవహించుచున్నదో! ఒకచోట, ఇం దనీలాలతో? గలిపి కుచ్చిన ముత్యాల 

హారమువలెను మరియొక చోట, నల్చకలువలుచేర్చి కూర్చిన “తెల్పరామరలదండ 
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వలెను, ఇంకొక (పడేళ మున కాదంబపకులగో (జేరిన రాజహంసల దారుల తీరునను, 

మరియొక్కచోట గంధఎపనకము చేసిన భూదేవి శకీరము"పై రచించిన 

కాలాగుకుప, తరిచనల చోరియు, ఇంకొకరానన వృష కండా కని 

ఛాయంలో దాగిక చీక ర్డీ తోం గూడిన వెన్సె ్నల వలెను, మరియొక్క 

చోట రంధములందు. గనటు నాకాశభాగములుగల శరత్కాల 

మేఘపం కిని దోలియు, వేరొట ఒచోట కృష్ట సర ములను ధరిం ది న 

భస్కానులి ప్తశివళరిరము తీరునను గనం. చున్నదికదూ! అవి గంగా యమునా 
సంగమ ' పకేశముకు రాముడు వర్ణింఏ చెప్పె ను జట్టు నాలుగు కోకనలను ఒకే 

మహావాక్య మౌ గూక el “కరాపకమ్ో నని క్వ సర్వత ఉపమాలం 

కారుకే యరి యెలు(గవలె5 

క్లో,  నము!దపత్నోఏ ర్లలనంనిపాతే 
య = లజ 

పూతాత్మనా మత కిలా సే కాత్, 

తత్వావచోభేన వినాపి భూయ 
Vu! ~ 9 తో గో 

_స్తమత్యజాం నా_న్తీ శరీర బంధః. 58 

వ్యాఖ్య వ ఎ త-ఇచ్చట, సము దపకో, షృ-సముదుని భాక్యలగు గంగా 

యమునలయొ: _, జ సంచిపాతీ-జలసంగమము వందు, క్ర చే కోర్. స్నానము 

చేయుఏవలన, రా టాం క. + శరీకమానస ఎలు గంవారై , తనుతఃజాం- 

శరీర'సుసు వికిచిన పుుుషులకు, తత్త్యావకో' ధెన, వినా, అసి- -ఆత్మతత్త్యజ్ఞా నము 

లేక పోయి 'ను, భూమయః-మ3ల (పస్తు స్తుత ప్రారబ్ధ శరీరమును విడిచిన పమ్మట), 

శరీరబంధః -శడిరము కలుగుట, నా స్తీకి_- తేవుసు నా! ఈ గంగా యమునా 

సంగమ | పదేళమున స్నానమును జే సిర కరికి ఆత) త్రైత త్త్యక్టాశము లేక ఫోబినను 
పువర్షన్మ- 'హకమగు మోక టు లిఫి.చును. “నంత జ్ఞ ఖే ముక్తి, ఇ్యతతు 

స్నానాదేవ ము క్రికో ఆని పెద్దల యఖి పాయ ఎలి వ్ 

ళో. పురం నిషాచాధిపతే రిదం తత్ 

యాన్ మయా మౌలిమణిం విహాయ, 

RV 18 
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జటాను బద్ధా స్వరుద త్సుమం[త; 

“కె కేయి! కామాః ఫలితా న్తవేతి.” 59 

వ్యాఖ్య : నిషాదాధిపతేః-బోయలదొరయగు గుహు” యొక్క, తత్,పురం- 

అప్పుడు మనము చూచిన పట్టణము ఇదం-ఇదియే. యసి; శ్రన్ = దే. యి. మయా. 

నాచేత, చూలిమణిం, విహాయ. రాజ జచిహ్నమగు మణీ గ్. మును దీసివేసి, జహాసు, 

బద్దాసు (సకీషు) జడలు ఢరి-ప'బకికవి కాయగా, సుమం; (తః-సుమం తుండు, 

ఆస్ట కె కేమి-ఓ కైకా' తవ, కొమాః-నీ కోరికలు, కర. ఇతి-సఫలములై న 

వనుచు, , అరువత్- దుఃఖి చెనో! ఇది గుహుఏ పక గణము, ఇచ్చ టనే నేను రాజ 

చిహ్నమగు మణిఃరీటమును తజి చి జటాధారి౨కా/గా. జూచి సుమం _తుండు 
“కైకా! సీ దుష్ట ష్టవాంఛిశ ఎలు ఫలి;చి“వనుచు” నేడ్నెనుగదా! 

ర్, పయోధరై 8 పుణ్యజనాం గనానాం 

నిర్విష్ట హేమాంబుజకేణు యస్యాః, 

(బాహ్య? సరః కారణ మా ప్రవాచో 

బుద్ధే రివాన్య కృ ముదావారంతి. 60 

వ్యాఖ్య : పుణ్యజనాంగనానాం-యక్ష న్రీలయొక్క, బచూధరైః- సనముల 

చేత, నిర్విష్ట ఊమాంబుజరేణు* రః ష్ట-ఉపభఖోగింప(బకిన, హేమాంముజ-వంగాద 

కమలములయొక్క_, రేణు- పరాగము”లదియగు, ; బాహ్మం, సరః- -(బహ్మకు సంబం 

ధించిన మానససరోవరము, య హ్యాః - ఏ సరయూనరికి, బుద్దేః-మహ అత్ర త్తత్త్యమునకు, 

ఆవ్యక్తం, ఇవ-[పధాశము ( (పకృతి) వలె, కారణం-ఉత్ప త్రిక గారణకుని, ఆప్త 

వాచః-చేదవాక్కులు, లేదా మునులు, ఉదాహరంతి- చెప్పుచున్నారో! జల[కీడలాడు 

చున్న యజాంగనల స్పనములకేత నకుభవింపండు సువర్ణ కమల పరాగముగల 

మానస సరోవరము సర మూనది పుట్టుకకు గారణమి మహామునులు చెప్పుదురు 

అది అవ్యక్త మువల్ల మహ త్త తము పుట్టునన' చెప్పు సొంఖ్యదర 1న వచనములను 

విశ్వసించునట్టు, హః ప్రవాకు,_.లవలన, సరయూజన్మకు మానస సరస్సు అంతర్గత, 

పరోవకారణమని నమ్మవ లెనుగాని (పత్యక్షగోబ రముకాదని భావము, 

క, జలాని యా కీరనిఖాతయూషపా 

వవా త్యయోధ్యా మను రాజధానీమ్, 
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తురంగ మేధా వభృ థా వై 

ఇవ్యాకుభి; పుణ్యతరీక తాని. 61 

వ్యాఖ్య : తీరనిభాతయూపా_తీకనిభాత-ఒడ్డున పాత(బడిన, యూపా- 

మం_తసంస్కారయు క్ర యజ్ఞపశుబంధన స్తంథములుగల, యా యా--ఏ సరయూనది, 
తురంగమేధావ భు థావతీర్డేః - శ మేధయాగముల౧దు అవభృథస్నా నార్థమై దిగినట్టి, 

ఇమ్మాకుధిః-ఇన్వాకు వంశీయలగు మాపూర్వులచేత, పుణ్యతరీకృతాని-పవి_త 

తకములుగా( జే మంబడిన, జలాని..ఉదకములను, అయోధ్యాం, రాజధానీం, అను- 

ఆఅయోధ్యానగర సమీపమున, వహతి. పవహించునో! తీరమున యూప నసంభములు 

గలిగి, అశంమెధయాగ సమయము లందవభృత స్నానార్థమె దిగిన మాపూర్వుల 

చేత ద్విగుజీ కే పఏ|త గ్స సంపాడించుకొన్న జలములను ఆయోధ్యా సమీ 

పమున బామ శట్టు చేయచున్న సరయూనది యిది యనిభావము. ఇక్వాకురాజు 

లెవ్వరును జేయ"? వన్ని యశ్వమేథ యాగములుచేసి రన టకీసరయూనది సాక్ష్యముగా 

నున్నదని యఖి _పాయము. 

శో, యాం నె కతోత్సంగనుఖోచిళానాం 

(పొజై_ గః పయోఖిఃపరివర్ధి తానామ్, 

సామాన్యధా తీ మివ మానసం మే 

సంభావయ తుగ్ధి త్తరకోనలానామ. 62 

వ్యాఖ్య : యాం-ఏసరయూనదిని, మే, మానసం-నామనస్సు, సెక 

తోత్సంగ సుఖోచితానాం- సైకతోత్సంగ-ఇసుకతిన్నె యను నొడియందలి, సుఖ- 

ఆనం *మునకు, ఉచితానాం-తగినవారును, (పాకై [8-అధికములై న, పయోభిః- 

ఉదకములచేత (శ్నీరములచేతనని యర్థాంతరము), పరివర్ధితానాం-పోషింపంబడిన 

వారునునగు, ఉ త్తరకోసలానాం-ఉ త్తరకోసలదేశ [పభువులకు, సామాన్యధా [త్రీం, 

ఇవ- అందిటిీకిని సమానయకు పెంపుడు తల్లిని (దాదిన్సి వలె, సంభావ వయతి- గాం 

వించు సన్నది. దీని యిసుకతిన్నెలపె తల్లియొడిలోవలె సుఖపతుచు, క్షీరసద్సశ 

మగు జలు _లౌగి, పుష్టినింబొందిన మాయు త్తరకోసలాధిపతుంందజికిని యీ 

సరయువు దాది "వంటిదన ్న భావ ముతో నా మనస్పీనదిని గౌరవించుచున్నది సీతా! 
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ఆన్నాండు. “ఉ త్తరకోస వానాంంజానః ఉ త్రకకోసలాః” త _దాజస్య “ఇత్యాది 

సూ తమువేత తద్ధిక _పత్యయముకకు లోపమువచ్చును. ధా రీకబ్ద' బుగకు “జననీ, 

ఆమలకీ, వసుమతీ, వపా అర్థ ములని విశ్యకోళ ము, క కారము; ఉపమ. 

శ్లో. చేయం మదీయా జననీవ కేన 

మా'న్యెన రాజ్ఞా సరయూ వియుక్తా, 

దూరే వసంతం శిశిరానిలై ర్యా 

తరంగవా సై రుపగూహాతీవ. 63 

వ్యాఖ్య : మదీయా, జననీ, ఇవ-మాశల్లియగు కౌసల్పవలెనే, మాన్యేన- 

పూజ్యాడంగు, తేన, రాజ్ఞా-స్యర్గతు(డై న యాదశరథు “చేత, విక ము కా-విడువ(బకిన, 

సేయం (సా-- ఇయం), సరయూః -ఇంగవణకు నాచేత నుల్లెభింప(బడిన సరయూ 

నది, దూరే, వసంతం-దూర పదేశడున చుండి, మాం-పు తభూతుండనై న నన్ను 
శిశిరానిలై 8-చల్చనిగాఓతో (గూడిన, తరంగహసస్తై సె; -తరఎశములనెకి చేతులతో. 

ఊఉపగూహతి, ఇవ-ఉలింగ' “ము చేసికొనుడన్న దివలె నున్నది. మాతల్లి కౌసల్మ వలెరే 

స్యర్గతు+డై న మాతం డిచేత వియుకురాలైన యీ సరయూనది భ ర్స దుఃఖము 

చేతను, దూరస్థు(డనై. యుండిన నావల) స _తదుఃఖమువేతను బాధపకుచుండి 

నదియె యిప్పుడు తిరిగి వచ్చుచున్న నన్ను జని తరంగ హ స్తములతో దగ్గజీ!( 

జేర్చుకొనుచున్న ట్లున్న ది. అలంకారము ¢ pe ను _వాణితమగు ను కేక, 

శ్లో. విర కృసంధాగ్థికపిశం పుకస్తాత్ 

యతో రజః పాగ్గివ ముజ్జిహీ తే, 

శంకే వ స (పవృ తత్తిః 

_పత్యుద్గతో మాం భరతః సనై న్య, 64 

వాఖ్య వ విర క్రసంధ్యాకపిశం.--విర క్ర-తకు వ యెజ్జాొదై న, సంధ్యా- 

సంధ్యారాగమువలె, కపిశం-ఎలుపు నలుపు కలిసిన వ ముల పార్థివం, రజః _ 

భూసంబంధమైన ధూ, పురస్తాత్ -మనయెదుట, య 8-ఏకారణమువేలన, ఉజ్జీ 

హ్రీతే_ -ఎగయుచున్న దో! (త క్మాత్-ఆకారణముకలన) హనూమత్క_ఢిత పవృ త్తి: 
-వానుమంతునిచేత(జెప్ప(బడిన మన యాగమనవార్తగల, భరతః-భరతుండు, 
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ససైన్యః (సన్)-సైన్య సహితు(డగుచు, మాం, (పత్యుద్గతః-నన్ను స్వాగతించు 

చున్నా(డని, శంకే_ఊహింముచున్నాను. ఎదురుగా -చిన భూ₹వఐన, మనవు వచ్చు 

చున్న వార్తను ముందుగా నాచేంబింపయటడీస హకశుముంతు(కు చెప్పగా విన్న భర 

తుండు స్రెన్యసమేతు(డై మననెమర్కొని తీసుక వెళ్ళుటకు వచ్చున్నా(డని 

భావింతును. “హనూమాన్” హగుః-ఆస్య ఆ స్తితి హనూమాన్. అని వ్మిగహము. 

“శరాదీనాంచ” అనుసూ తముచేత “హను” శబ్దము శరాది గణపఠితమగుటచేత 

దీర్గ ము వచ్చి “హనూ” అయనది. “విరక్తొ సుధ్యాకపిశం” అనునది రజ 

స్సుకు |ధూశికి) విశేషణము. “విర క్ర పదమునకు “అఆతిరక్రాయాసంధ్యా” అని 

మల్రినాథుండు (వాయుటచేత నేను “తక్కువ యెజ్జుదైని్ యని అర్థమును 

(వాసితిని. “ఆతి కాంతా రకం అని యప్పుడు వి గహము. “పకర్ట లంఘనే 

ప్యతి” అ; యమరము “ఇతి” కి లంఘరార్థనును సైత ము చెప్పెను. 

ల్లో అధ్ధా (శియం పారలితసంగరాయ 

| పత్యర్పయిష్థి త్యనఘాం స సాధు, 

వాత్వా నివృత్రాయ మృధే ఖరాదీన్ 

సంరకితాం త్వా మివ లత్మణో మే. 65 

వాఖ్య : సాధుః, సః-సజ్జరుండైన యాభరతు(డు, పాలితసంగరాయ- 

నెజవేర్చ(బడిన పితృ _పతిజ్ఞగల మ--నాకొజకు, ఆఅనఘాం--దోషరహితయై, సం 

రక్షితాం--కాపాడ(బడి కదియగు, శియం--రాజ్యలక్షిని, మృధే. యుద్ధమునందు, 

ఖరాచీన్_ఖరదూషణాదులను, హత్వా-చంపి, నివ తాయ- తిరిగివచ్చిన, మే. 

నాకొజకు, లక్ష్మణః -లవష్ష్మణు(డు త్వాం, ఇవ-దోషరహితవై, సంరక్షితవైన 

నిన్నువలె, | పత్యర్పయిష్యతి-తిరిగి సమర్పింప(గల(డు. అద్దా-సత్యము(తప్పదు). 

సజ్జ నుండైన భరతు(డు తానేమా తమును అ ఎభవింపక కేవలము సంరత్నించిన రాజ్య 

లక్షీ ని తండి _పతిజ్ఞను నేజవేర్చివవ్చిన నాకు, పూర్వమరణ్యనున ఖరాదులను 

యు మున(జంపి తిరిగివచ్చిన నాకు లక్షణు(డు నిను కాపాడి యప్పగించినట్టు, 

తప సమర్పింప(గల(డని భావించుదున్నాను. “సంగరి మనా" (పతిజ్ఞ న 

రాజ్యలక్ష్మికి సీత నుపమానముగా (ఇప్పుట భరతు(కు రాజ్యసుఖ మీసుమంతయు 

ననుభవింపక రాముని రాజ్యమును రామునికే పత్యర ఎణము(జేయుననుటకే. 

ఆలంకారము; దృష్టాంతము. “త త్వేత్వద్ధా” అనియమరము, "అద్ధాో అనునది 

అవ్యయము. 
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న ఆసా పురస్కృత్య గురుం పదాతిః 

పళ్చా దనగ్ధాపితవాహినీక :, 

వృద్ధి ర మాతై వ! సవా ఛచీరవాసాః 

మా మర్హ్యృపాణి ర్భరతో ఒభ్యువైతి. 66 

వ్యాఖ్య : అసౌ-ఇత(డే, పదాతిః-పాదచారియు, చీరవాసాః-వల్కల 

వనస్రముగలవా(డునగు, భరతః-భరతు(డు, పశ్చాత్ -తనవెనుక, అవస్థాపితవాహే 

సీకః-ఊంచుకో(ఐబడిన సేనగలవా(డగుము, గురుం- మాకులగుకువగు వసిష్టుని, పుర 

స్కృత్య-తనముందుంచుకొని(, వృద్ధెః, అమాతై్య॥సహ- పెన్దలయిన మం తులతో 

పాటు, అర్హ [పాణిఃసన్ -పూజా[! దవ్యములను చేతులయం దుంచుకొన్న వా(డ గుచు, 

మాం-నన్ను, ఆభ్యుపైతి-ఎదుర్కొన వమ్చుమున్నాండు, వల్కలధారియు. బాద 

చారియ నగుభరతు(డు సైనమును వెనుకవమృటకు నియోగిఐచి వసిష్టమహర్షిని 

ముందుంచుకొని పూజా దవ్యములను మం తులయు క్రముగాయిచ్చుకొని నాకు 

స్వాగతము(జెప్పుట కదిగో! వచ్చుచున్నా (డు చూడుము! అని సీతకు( 

జెప్పెను. పూజావస్తువులను మం తులుసైతము పట్టుకొని యుండిరని భావము. 

శో. పితా విసృషాం మద పేవయా యః 

(శ్రియం యువా ప్యంక గతా మభోకా, 

ఇయంతి వర్షాణి తయా సవో గ 

మభ్యన్యతీవ [వత మాసిధారమ్. 67 

వ్యాఖ్య : యః-ఏభరతు(డు, పి! తా-తం! డిచేత, విసృష్టాం-ఇయ్య (బడిన 

దియె, అంకగతాం, ఆపి-ఒడినింజేరినదియైనను, [శియం-రాజ్యలమ్మిని( యువా 

యవకు(డై కూడ, మద పేక్షయా-నాయందలిభ కిచేత, ఆభో క్తాసన్ -అనుభవింపక 

యున్నవాండగుచు, ఇయంతి, వర్షాణి ఇన్ని సంవత్సరములు, తయాసహ- ఆరాజ్య 

లక్ష్మీ తో(గూడ, ఊగం-కరినమైన, ఆసిధారం-ఆసిధారమను పేరుగల, [వతం- 

[వతమును, అభ్యస్యతి, ఇవ-నడుపుచున్నా (డువలెనున్నా (డో. తం! డిదేత నీయ 

బడి తనవద్దికి వచ్చిన రాజ్యలక్ష్మిని యువకుండ్రైయుండియు భరతుండుు తన 

తొడపైకి వచ్చిన [పియురాలిని ఆనుభవింప(దలపని యువకునివలె,  నాయందలి 
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భ క్రిచేత భో గింపకయున్నాండనగా నిత తిన్న నంపత్సరాలా మెక గలసి" “ఆసిధా 

రా _వతము్ నాచరించుచున్న ట్లున్నది. కపి పి తావిస్ఫ తీ తం డియిచ్చినదిక నుక 

ధర్మో విరుద్ధముగాని, న్యాయవిరుద్రముగాని కాదని య ము. “ఆంకగతాం” స్వయ 

ముగా (బేమించినట్టిది. ఇబ్దిరాజ్య శ్రీని అనుభవించ. _.౦డుట “ఆసిధారా వతము” 

కాదా? యువా యువత్యాసార్ధంయత్ ముగ్గభ రృవ దాచరేత్, ఆఎతర్వివృత్త 

సంగః స్యాత్ ఆసిధార్మావతం హి తత్” పన యాదవ నిఘంటువు నిర్వచించెను. 

శ్రీభోగము నెజు(గని మూర్చునివలె “నాతిగల బహ్యచర్యమును బాటించుట యని 
యర్థ ము. అసిధారా-క తియంచు. దానిపై నడుచుఓవంటి దగుఓచేత దీనిని 

“ఆసిధారా వతం" అన్నారు. 

శ్లో, పతావ దుక్తవతి దాశరథా తదీయా 

మిచ్చాం విమాన మధిదేవతయా విదిత్వా, 

జోర్చతిష్ప థా దవతతార నవిస్మయాభి 

రుద్వీకితం | పకృతిఖి ర్భృరతానుగాభిః. 68 

వ్యాఖ్య : దాశర థొ-రాముండు, ఏతావత్ -ఇంతమా[ తము, ఉ క్రవతి-వచిం 

చినవా(డుకా (గానే, విమానం-పుష్పకము, తదీయాం, ఇచ్చాం-రామునికోరికను, 

అధిదేవతయా--తనయధిదేవతచేత, విదిత్యా- తెలిసికొని, _ సవిస్మయాభిః-ఆశ్చ 
ర్యముగలవారై, భర తానుగా థిః- భరతుని వెంటవచ్చుచున్న , (పకృతిభిః-._ పజల 

చేత, ఊవ్వీక్షిత (సత్)-_తలలె త్రి చూడ(బకుచు క్నదగు మ, జ్యోతీష్పథాత్ -ఆకా 

శమునుండి, ఆవతతార-దిగెను. రాము(డు తనినెద ర్కొనుఓటకు భరతు(డువచ్చు 
చున్నా(డని యన(గానే, రామునికోరికను త సయధిదేవత చేసిన సంజ్ఞద్వారా తెలిసి 
కొన్న పుష్పక విమానము భరతునివెంట వచ్చిన ఆయోధ్యాపురజను లాశ ఎర 

ముతో( జూచుచుండంగా నేలమైకిదిగె నని భావము. “ జ్యోతిష్పథ” మనగా 

నక్ష తమార్గ తు ఆకాశమనియర్థ ము. 

ళో తస్మా త్పుర సర విఫీషణ దర్శి'తేన 

సేచావిచకణ హారిశ్వరద త్త హూ_న్తం, 

యానా దవాతర దదూరమహీతలేన 

మారైణ భంగిరచిత స్ఫటి కేన రామః, 69 
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వ్యాఖ్య : రామః -(్రీరాము(డు, సేదాకిచక్షణ హరీశ్వరద శ తహ స్తః- 

సేవావిచక్షణ-- 'సేవించటయందునేర్పరియగు, హరీశ్వర-కపిరాజైన సు గివుని 

చేత, దత్తహ స్తః-ఇయాంబడిన హస్తావంందము గలవాడయగుచు, పుఠఃసర విఫీ 

షణదర్శితేన-పురస్సర- -ముందునడచుచున్న , విధీషణకర్శితే : “_రి థీషణునిచేత( 

జూపబడినదియు. అదూరమహితలేన-ఆసన్న మైన భూః ప దు. భంగిర 

చితస్పటికేన- మెట్టుగా గట్ట(బడిన స్ఫటిక లలు గలడియనగు, మార్గేణ-సోపా 

సమాగమ క గా, తస్మాత్, యానాత్-=జపుష్పకవిమానమునుండి, అవాతరత్- 

దిగెకు. సు, (గీవునిచేతిని యవలంబ: ముగాంబక్టుకొని, వ్ధీషణుండు చూపుచున్న 

సృబిక సోపాన మార్గముగుండా రాసుంకు పువ్పకవిమానమునుండి నేలపైకి దిగెనని 

భావము. “అవాతర క్” త్యా-ప్ల -పవనతరణయోః (తరగతి) అకుధాతువునకు “అజ్ 

రూపము. 

శో. ఉఇమ్వాకువంశగురవే [పయతః (పణమ్య 
యా 

న (భ్రాతరం భరత మర ్ రవరి[గవోంతే, 

పరస్ట్మళు రస్వజత మూర్ధని చోపజ ఘౌ 

తద్భ _క్యపోఢ పిత్ళం+జ్య్థి మహవాధిషేేకి. 70 

వ్యాఖ్య: | పయ3ః శాస్త్ర విధి ననుసరించిన, సః.-ఆకరాము(డు, ఇతాకు 

వంశగుర వే-ఇష్వాకుల కు ఇగురువగు వసిషఘ్టనికొఅకు (వసిష్టునికి), (పణమ్య- 

నమస్కరించి, ఆర్షశపర్మి గహాంతే-తారు ఆర కును స్వీకరించిన పిమ్మట, 

పర్య శః -ఆనందబాష్పములు గలవా(డ గుచ్చ [భాతరం, భరతం-తమ్మ్యు(డగు 

భరతుని, ఆస్యజత్-ఆలింగనముచేసికొనెను, తగ్భ క్ర్కపోఢ పితృరాజ్య మహాభిషేకే 
తత్భ క్తి - -ఆరామునియందరి భ కిచేత, అపోఢ .పరిహరింప(బడిన, పీతృరాజ్య- 

తం, డిరాజ్యమునందలి, మహాభిచే కే-పట్టా థిషేకముగల, మూర్ధని-శిరస్సునందు, 

ఉపజ|ఘౌచ-వాసనచూచెను (మూర్కొనెను) గూడ. అట్టు విమానము దిగిన 
రాముకు, యథాశాస్త్రముగా వసిమ్లునికి నమస్కరించి, భరతుండిచ్చిన య కమును 

స్వీకరించిన పిమ్మట, ఆనందా శముఖు(డై భరతునింగౌ(గిలించుకొని, తనయం 
దలి భ క్తిచేత పద్దాథిషేకమునొల్చని యతనితలను (పేమతో మూర్కొశె నని 
భావము, 
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ళో ళ్చ' ళు పవృద్ధి జనిశానన వి[కియాంళ్చ 

ప్లణాళ |పరోవాజటి లానివ మం (తివృద్దాన్ 

అన్వ' గహీత్ [పణమతః శుభద్భుష్టిపాతై 9 

వారానుయోాగ మధురాతరయా చ వాచా. 71 

వ్యాఖ్య: శ్మ!కు_పవృద్ధి జనితానన వికియాకా, చ-మీసములు గడ్డముల 
యొక్క పెరుగుదలచేత కలిగిన ముఖవికారముగలవారై , | పరోహజటిలా౯ా - ఊడల 

చేత జటాధారులె లైయున్న, ప్ల పకాలా, ఇవ (స్థితాకా)- -వటవృక్షములవలె నుండినవారై , 

పణమతః-శమస్క_రించుచున్న , మం!  తివృద్దా౯ా చ-వృద్ధమంతులను సై సెతము, 

జుభదృష్టిపాతై ః -చల్చనిచూపులచేతను, వారాను మోగ మధురాక్షరయా. కుశల 

[పశ్నములయందలి మధురాక్షరములు';ల, వాచా, చ-వాక్కు-చేతను, ఆన్య[గహీత్ జ్ 

ఆను _గహించెను. mE పిమ్మట, రాము(తు పెద్దలయిన 

వృద్ధమం తులు నమస్కరింప(గా, వారిని (పేమార్దు దృష్టిచేతను, కుశల పశ ల 

చేతను అను గహించి గౌరవించెనని భావము. ఊడలు దిగిన మరిబెట్టను మంతుల 
కుపమానముగా( జెప్పుట వారియాకారముతో( బాటు లోకానుభవ విశేషమును 
సైతము చె చెప్పుటకేయసి తెలియవలెను. అలంకారము; ఊఉసమ 

శో. దుర్భాతబంధు' రయ మృతవారీశ్వరో మే 

పౌలస్త్య ఏమ నమౌరేమషు వురః|పవార్తా, 

ఇత్యాదృ కేన కథితౌ రఘునంద నేన 

వ్యు[త్కమ్య లమ్మణ ముభౌ భరతో వవందే. 72 

వ్యాఖ్య: అయం-ఇత(తు, మే_నాయొక గా దుర్దాతబంధుః- ఆపద్బాంధవు( 

డగు, బుక్షహరీశంర $ఈ8-భల్లూకములకు వానరములకు (పభువైన సుగీవు(తు, 

ఎవషః-ఈత (డు, సమరేష-యుద్ధముల యందు, పురః పహర్తా-మురిదుకు చూకునట్టి 

(వీరా _(గజియగు, పొల స్త్యః-విభీషణుండు. ఇతి-షట్టు, ఆదృతేన- ఆదరవంతు( 
డగు రఘునందనేన-రామునిచేత, కథితౌ- _చెప్ప(బడిన, ఉభౌ-సు గీవ విఫీషణుల 

' నిద్దజి౨, లక్ష్మణం-తమ్ము(డై నను లక్ష్మణుని, వ్యు[త్క.మ్య-దాటవేసి, భరతః. 

భరతుడు,వవందే- నమస్కరించెను రాముని కాపద్బాంథవులై న సు గీవ విభీషణులకు 

భరతు(డు తమ్ము(డైనను లశ్మణుని యాలింగనాదులకంటే వారిని నమస్కరించుట 
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ముఖ్యమనియు నదికృతజ్ఞతా సూచకమనియ భావము. “దుర్దాతం వ్యసనం 
_పోక్రమ్” అని విశ్యనిఘంటువు. వి-- ఉ త్మ మ్య-వ్యు|త్కమ్య- కమమును 

దపి ఎంచియని ఆర్థము, 

శో. సౌమిిత్రిణా తదను సంనసృజే స చై_న 

ముళజ్టాయ న  మశిరసం భృళ మాలిలింగ, 

రూడేం (దజి[త్సవారణ[వణ క్ర ర్మశేన 

_ కిశ్ళ న్నివాస్య భుజమధ్య మురః స్థలేన. 78 

వ్యాఖ్య : తదను-సు[ గివాదివందనానంతరము, సః-ఆభరతుండు, సొమి 

(తిణా-లవష్మణునితో, సంససృజే-కలుసుకొనెను. న్న మశిరసం-| పణతు(డై న ఏనం- 

ఆతనిని, ఉళ్ళాయ-లేపి, రూడేం దటి (త్పహరణ వణ కర్క_శేన-రూఢ- పైకి(/గనం 

బకుచున్న ఇం దజి త ఎహర _వణ-ఇం, దజిత్తుకొట్టిన దెబ్బలవలని [వణముల 

చేత, కర్క_శేన-కఠినమైన (నొప్పిని గలిగించు, ఉరఃస్థలేన-తనవక్షః 

స్థలముచేత , అస్య, భుజమధ్యం-ఆ లక్ష్మణుని వక్షమును, కి శ్యజా, ఇవ-నొప్పిం 

చుచున్న వా(డవలె, భృళం-గాఢముగా, ఆలిలింగ, చ-ఆలింగనమును సైతము 

చేసికొనెను, భరతుడు సుగీవాదులకు నమస్కరించి, లక్ముణునివద్దికి. వెళ్ళగా 

నతండువంగి నమస రించెననియు, నట్టుపాదపతితు(డై న సౌమి తినిలేపి, ఇంద 

జిత్తు యుద్దమునం (పవారములచేత( గలిగిన (వణములతో (గన్పట్టు లక్ష్మణుని 

వశ్షమును నొప్పిం నా! యనితోచునట్టు గాఢముగా నాలింగనము.జేసికొనెననియు 

భావము. గాఢానురాగవాత్సల్యములు స్యల్పమగు శరీరబాభను లెక్కింపవుగదా! 

శ్ రామాజ్ఞ్ఞయా వారిచమూపతయ _స్తదానీం 

కృత్వా మనుష్యువపు రారురుపహు గ్ల జేం దాకా, 

తెషు తరత్సు బహుధా మదవారిధారా3 

వౌ_లాధిరోవాణనుఖా న్యువలేఖిరే కే. 74 

వా్యఖ్యః తదానీం-అప్పుడు, హరిచమూపతయః-వానరసేనాపతులు, 

మాజ్జ్ఞయా-రామునియొక్క. ఆజ్ఞచేత, మనువ్యవపుః -మానవశ రీరమును, క రౌ" 

ఏంచి, గజేం్యదా౯-ఉ_త్తమగజములను, ఆరురువూః-ఎక్కిరీ. బహుధా-వి శేష 
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ముగా, మదవారిధారాః-మదజలధారలను, క్షరత్సు- కురియుచున్న, లేష-ఆగజముల 

యందు, తే-ఆకపిసైన్యనాథులు, శై లాధిరోహణసుఖాని-పర్వతములనెక్కుట 
యందలి సుఖములను, ఊపలేభిరే-అనుభవించిరి. రాముడు తనవెంట గౌరవముగా( 

బురమును _పవేశించుటకై. వానరపతులను మానవశరీరములను  ఛథరింపుండని 

యాజ్ఞాపింప(గా, దేవాంశసంభూతులుగావున  వారోష్టేమారీ మ త్తగజములపై 

నెక్కిరి. మదధారలను గురియుచున్న గజములపై నుండినవారు సెలయేళ్ళతోం 

గూడిన పర్యతములపై( గూర్చున్నప్పటి తమ సహజసంతోషమును పొందిరని 

భావము. అలంకారముః గమో్యపమ. 

ళో. సానుఫ్లవః (ప్రభు రపి తణదాచరాణాం 

భేజే రథాన్ దశరథ పభవానుళిష్టః, 

మాయావికల్పరచితై రపి యే తదీమయై 

ర్న న్యందనై స్తులితకృతిమభ క్రిళోభాః. 76 

వ్యాఖ్యః సానుష్టవః (స -- అనుష్టవః)-ఆనుచరులతో (గూడిన, క్షణదాచ 
రాణాం, (పభుః, అపి-విభిషణు(తుగూడ, దశరథ| పభవానుకిష్టః - దశరథ పభవ- 
రామునిచేత, అనుశిష్టః -ఆజ్ఞాపింప(బడినవా(డగుచు, రథాన్ -రథములను, భేజే- 

ఎక్కెను, యే-ఏరథ ములు, మాయావికల్పరచితై *, ఆపి-రాకసమాయచేత కల్పింప 

బడిన వై నప్పటికిని, తదీయైఃస్యందనై &- ఆవిభీషణుని రథములతో, తులిత కృతి 
మభ క్రికోభాః- పోల్చ(బడిన కృతిమభాగముల కాంతులుగలవి, న-కానో. రాము(డు 

తెప్పించిన యె సహజ నిర్మాణముగల రథములు, రాక్షస మాయాకల్పితములైన 
విభీషణుని రథములు కలిగియున్న కృతిమళోభను నిరాకరించుచున్నవో అట్టి 
రథములను విలీషణు(డు సపరివారముగా రామాజ్ఞచేత నెక్కెను. “అనుష్టవఃో 

అన(గా వెంటవచ్చువాండు, “అభీసార స్ట్యనుసరః సవోయో౬నుప్తవోఒనుగః” 

అని యాదవకో ము. “క్షణదా” యన(గార్మాతి, శణదాచరులనగా రా తించరులు- 

రాక్షసులని య ము. దశరథ పభవః-దశరథు(డు తన పుట్టటకు( గారణమైన 

వాడు, రాము ని యర్థము (_పభవత్యస్మాదితి (పభవః-జనకః), 

శ్లో. భూయ స్తతో రఘుపతి ర్విలసత్సతాకం 

అధ్యా_న్త కామగతి సావరజో విమానమ్్, 
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దోషాతనం బుధబ్బవాస్పతియోగ దృశ్య 

స్తారావతి స్తరలవిద్యు దివా భవృందమ్. 76 

వ్యాఖ్య; తతః-పిమ్మట, రఘుపతిః-రాము(డు, సావరజః- తమ్ములతో 

(భరతలక్షుణులతో) గూడినవాండగుచు, విలసతృతాకం-_పకాశించుచున్న జెండాలు 
గలదియు, కామగతి-కోరినట్టు నడచునదియునగు, విమానం-పువ్పకవిమానమును, 
భూయః-మరల(గూడ , బుధబృ్బృహస్పతియోగ ద్భళ కః-బుధబ్బహస్పతి నక్ష తముల 

సంబంధముతో( జూడముచ్చటయెన, తారాపతిః-చర్మదు(డు, దోషాతనం-రా|తి 

యందలిదియు, తరలవి ద్యుత్ - మెరయుచున్న మెజుపుగల, ఆ_భవృందం, ఇవ. 

మేఘమండలమునువలె, అధ్యా స్ర-ఎక్కెను. ఎవరెవ రేయే వాహనములపై నెక్కి 
రావలయునో నిర్ణయించి, భరతలక్ష్మణ సహితుడై రాముడు మరల విమానము 
నెక్కెను. ఆద్భశ్యము బుభబ్బహస్పతులతో గూడిన చం[దు(డు, మెరుపుతో 

నుండిన మేఘము నెక్కినట్టు హృద్యవుగానుండెను. ఇచ్చట బుధబృహస ఎతులు 

భరత లక్ష్మణులకును, చం[దుండు రామునికీని, మేఘము పువ్చకమునకును, 

విద్యుత్తు విమానమునందేయుండిన -సీతకును, ఉపమానములని |గహింపవలెను, 
ఆలంకొరము: ఉపమ. 

FA త (కెళ్వరేణ జగతాం (పలయా దివోర్వీం 

వర్దాత్యయేన రుచ మభఘనా దివేందోః, 

శా మేణ మెథిలసుతాం దశక౦ఠక ఎ్రెచ్ళాత్ 

(పత్యుద్ధ్రుతాం ధృతిమతీం భరతో వవందే. "77 

వ్యాఖ్య ఏ త|త-ఆవిమానమునందు, జగతాం, ఈళ్వరేణ-లోక ములకు 

[పభువైన ఆదివరాహమూ ర్తిచేత, [5 పలయాత్ -జల | పళయమునుండి, ఊర్వీం, 

ఇవ-భూదేవిని వలెను; వర్షాత్యయేన-శరదృతువుచేత నవక బుతువు యొక్క అవ 
సానము) ఆ, భభఘనాత్ -మేఘ సంఘమునుండి, ఇందోః, రుచం, ఇవ-చం[దుని 

సుక్క కాంతినివలె (చం దికనువలె), రామేణ-రామునిచేత, దశకంఠకృబ్భాత్- 
వణు(డను సంకటముకుండి , _పత్యుద్ధ్భృకాం- ఉద్ధ రింప(బడినదియై, ధ-తీవతీం- 

కోషముతోనున్నదియగు, మైథిలసుతాం-సీతను, భరతః-భరతు(తు, వవందే- 

స్కరించెను. ఆదివరాహమూర్తిచేత( |బళయమునుండి భూదేవినివలెను, శర 
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దృతువుచేత మేఘమండలమునుండి చం దికనువలెను, రామునిచేత రావణునినుండి 
విడిపింపబడిన సీతాదేవిని భరతుడు నమస్కరించెను. ఆన(గా భరతుడు _పత్యు 

ద్గమనముచేత సక్కరించుటకు వచ్చినప్పుడు, రాము(ఃడును సు|గీవాదులును పుష్ప 

కమునుండి దిగిరనియు, సీత పుష్పక మునందే యుండెననియు, ఇప్పుడు రాము6డు 

సానుజు(డై మరల విమానము నెక్కంగా నచ్చటనున్న సీతకు భరతుడు ఇప్పుడు 

నమస్కరించెననియు భావము. అది సం|పదాయమే కదా ! అలంకారము ; ఉపమ, 

శో, లంకేశ్వర (పణతిభంగ దృఢ వతం త 
న్ని 

- ద్వంద్యం యుగం చరణయో రన కాత్మజాయాః, 

క్యేష్టానువృ_త్తిజటిలం చ శిరో౭_స్య సాధోః 

అనో స్థన్య పావన మభూ దుభయం న మేత, 78 

వ్యాఖ్య : లంకేళ ఇర | పణతిభంగ దృఢ (వతం---ల౫కేశ ర-రావణుని 

యొక్క, (పణతి-నమస్కా_రములయొక్క., భంగ-నిరసనముచేత, దృఢథ్న వతం- 

చలింపనిపాతి వత్యముగలది యగుటవలన, వంద్యం-నమస్కరింపదగినదగు, జన 

కాత్మాజాయాః-సీతాదేవియొక్క, చరణయోః, యుగం-పాదములయొక గ్రాజంటయు, 

జ్యేష్టాగువృ త్రీజటిలం - జ్యేష్టానువృ శ్రీ- పెద్దవా'డగు రామునియందలి భ క్తిచేత, జటి 
లం-జడలుదాల్చిన, సాధోః-సజ్జనుండగు, ఆస్య-ఈభరతునయొక*, శిరః, చ- 

శిరస్సును, ఉభయం-ఈరెండును, సమేత్య-కలిసికొని, అనోోన్యపావనం-ఒకదాని 
నొకటి పవ్మితము, జేయునది, అభూత్ అయ్యెను. రావణుని _పార్థనల నంగీక 

రింపక పాతి వత్యమును గాపాడుకొన్న సీతాపాదయుగ్మవాను, అన్నక్రై రాజ్య 

మును వదలి జటాధారిమైన భరతుని శిరస్సును గలిసికొని, యొకదాని నొకటి పావ 
నము జేసెనని భావము. రెండును సమ పాధ్యాన్యముగల మహత్తర కార్యము 
లగుటచే( గవి ఇట్టు వర్ణించెను. 

శ. (కోళార్థం [పకృతిపురఃనరేణ గత్వా, 

కాకుత్ధ్సః _స్పిమితజ వేన పుష్ప కేణ ॥ 

శతుఘ్న (పతివిహితోపకార్య మార్యః 

సాకేతోపవన ముదార మధ్యువాన. 79 
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వ్యాఖ్య : ఆర్యః-పూజ్యుండై న, కాకుత్సృః-రాము(డు, (పక తిపురఃసరేణ- 

పురజనులు ముందు నడచునట్టిదై , స్తిమితజవేన -తగ్గినవేగముగల, పుష్పకేణ- 

పుష్పక విమానముతో, _కోశార్థం-అజకోసుదూరము, గత్యా- వెళ్ళి, శ (తుఘ్న 

(పతివిహితోపకార్యం-ళ తుఘ క్ట _తుఘ్నునిచేత, | పతివిహిత-వేయింప.బడిన, 

ఊపకార్యం-పటకుటీరములు ( రాలు) గలదియు, ఉదారం-గొప్పదియునగు, సాకేతో 

పవనం-అయోధ్యానగరము యొక & ఉపవనమును, ఆధ్యువాస- ఆధివసించెను. 

ఆప్పుడు రాను.శు, జనులుముందు నడచుచుండగా విమానమును నెమ్మదిగా(బోవ 

నిచ్చి శ తుఘ్ను (తు ముందే సిద్ధ పరచియుంచిన పటకుటీరములుగల అయోధ్యానగరో 

పవనమున విడిసెను. భరతుండు, నంది గామమునఃదాను రానుని నెదర్కొని 

తెచ్చువబకు నుద్యానమున సవానర విఖీషణుండగు రామునికి? దాత్కాలిక వాసము 

నేర్పాటుచేయుమని శ (తుఘ్నునికి వార్తనంపియుండెననియు, అత(డాపదేశముననే 

యుండీ యన్న యాజ్ఞను నిర 8.6 రించెననియు భావము, మవొత్సవముతో రాముని 

నగరమున( వివేశించునట్టు చేయుటకీ యేర్చాట్టని తెలియవలయును. 

ఇది మహాకవి కాళిదాసక-*త రఘువంశ కావ్యమున( దండకా|పత్యాగమన 

మను (తయోదళసర్గకు కేశవపంతుల నర సింహశాన్త్రీ రచిత 

తెలుగు లఘు వ్యాఖ్య 



(శ్రీః 

మహాకవి కాళిదానకృత 

రఘువంశము 

చతుర్దశ సర్గము 

3 భర్తుః (పణాళా దథ శోచనీయం 

దళాంతరం తత సమం (వపన్నే, 

అపళ్యతాం దాశరథి జన నౌ 

ఛీదా దివోపఘ్నతరో ర్వంత త్యౌ. i 

వ్యాఖ్య : అధథ-గ్రీరామాదు లుపవనమున విడిసిన పిమ్మట, దాశరఢీ- 
రామలక్ష్మణులు, ఉపఘ్నతరోః-ఆ[శయవృక్షముయొక్క_, ఛేదాత్-నజుకుటవలన, 
[వతత్యా, ఇవ-లతలవలె, భర్తుః.భర్రయగు దశరథునియొక్క, (పణాశాత్- 

మరణమువలన, కోచనీయం- దుఃఖింప(దగిన, దశాంతరం- అవస్థాంతరమును, 

పపన్నే -పొందియుండిన, జనన్యా-తల్లులగు కౌసల్యాసుమి తలను, తత-ఆ 

సాకేతనగరోపవనమునందు, సమం-ఏకకాలమునందు, ఆపశ్యతాం-చూచిరి. తాము 
[పాకిన చెట్టును కొట్టివేయంగా నిరాలంబములై , వాడి కళాహీనములై న తీ(గలవలె 

దశరథ మరణమువలన సౌభాగ్యముకుగోలుపోయి కోచనీయ దశలోనున్న కౌసల్యా 
సుమి తలను రామలక్ష్మణు లేకకాలమున(జూచి బాధపడిరని భావము. ఆశయము 

అను నర్థమున “"ఉపఘ్న” శ ము వ్యాకరణమున 'నిపాతి చేయబడినది." దళా” 

లే బ్రమునకు వస్రపుటంచు, ఆఒ అర్థములని విశ్ల నిఘంటువు. “ఆపశ్యతామ్” 

ద్ ఫిర్ | పేషణేధావునకు కర్త ర్థమన లజ్ (ప, పురుష ద్వి “వచనము, 

ఖో. ఉభా వుభాభ్యాం (పణకొ హాశారీ 

యథా క్రమం వి[కమళోభినా తె, 
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వి స్పష్ట మ సాఎధతయా న ద్భహా 

జ్ఞాత నుతన్సర్శసుఖోపలంభాత్ 2 

వ్యాఖ్య : యథా కమం-వరుసతప సీయక (స్వస్వమాతృ పూర్వక ముగా), 

(పణతౌ-నమస్మ-_రించినపారును, హతారీ-చంప(బడిన శ; | తువులగంవారును, 

వి కమళోథినా- శౌర్య। కాశము గలవారునునగు, తౌ, ఉభౌ-ఆ రామలక్ష్మణు 

దలు, ఉభాభ్యాం-ఇ యు తల్పులచేత, ఆ|సాంధతయా-కన్నీ టిచేత కఠలిగిన 

అంధత్యకారణమున,  స్వష్టం-స్పష్టముగా, న, దృష్టా-చూ డబడ లేదు. సుతస్పర్శ 

సుఖోపలంభాత్-సుతస్పర +-కుమారుని(దాకుటచేతనగు, సుఖ- ఆనందముయొక్క_, 

ఉపలంభాత్ - అనుభవమువలన , జ్ఞాతౌ- తెలిసికొన (బకిరి, రామలక్ష్మణులు తన తన 

తల్లికి నమస్క-రించినప్పుకు, కన్నీ ళ తో నిండిన చూపులుగలవారగు కౌసల్యా 

సుమి _తలు కుమారులను స స్పష్టముగా ( గు రింపలేకపోయిరి, కాని సుతదేహస్పర 

వలని” యనిర్యచనీయ సుఖిమువలన నితండు నా కుమారుండే యని గు ర్రించిరని 
భావము. “నమాతుఃపరదై వతమ్” ఆను కొట్ర కము నతి కమింపక యెవరి 

తల్లికి వారు ముందుగా నమస్కరించిరి. సుతస్సర స సుఖ మగుభవై కవేద్యముగాన 
వారు గుర్తింప(గలిగిరి. “అసె శబ్ణముకకు ర క్రము, కన్నీరు రెండును “ఆర్థము 
లని యాదవకోశము. 

కో ఆనందజః ళోకజ మ[ళు బాష్ప 

స్తయో రశీతం శికిరో బిభేద, 

గంగానసరయ్యో్మ రల మువత వం 
జ ణా 

హిమా,దినిమ్యంద ఇపావతీర్ణ కం ల్రె 

వ్యాఖ్య : తయోః-ఆ యిద్దలు తల్లులయొక్క, ఇనందజః-సంతోషము 

వలన. బుట్టిన, శిశిరః, వాష్పః-చల్లని కన్నీరు, కోకజం-దుఃఖమ వలన! గళిగి 

నదియు, ఆశీతం-ఉష్టమైన, అకు-కన్నీటిని, ఉష్పత ప్తం-సూర్యరశ్మిచేత వేడీ 

యెక్కిన, గంగాసరయో్యోః -గంగా సరయూనదులయొక్క-, జలం-నీటిని, అవతీర్ణః - 
(కిందికి _బివహించిక, హిమా _దినిష్యందః, ఇవ-హిమాలయ నిర్ద రమువలె బిఖేద- 

వేరపరచెను, రామలక్ష్మణుల వర్ణ” ముచేత వారి యరజ్యవాస శ్రేశస్మ రణమున 

వేడికన్నీ కుగార్చు కౌసల్యాసుమితల నే తములగుండి సుతస ్ పర్శసుఖాన.భూతిచెత 
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దొరలివచ్చు చ క్రి యానందజావష్పములు గురిసెననియు, ఆది [గీవ్మమునందు 

గంగా సరయూనదుల జలము ఉష్ణమై యుండగా హిమ్మాదినుండి దిగివచ్చిన హిమ 

_పవాహము దానిని చల్ల గా మార్చినట్టుండెననియు, ఆ తల్బుల కన్నులనుండి 

యుబుకు శోకబావృముల యుష్టతను ఆనందబాష్ప శ్రైత్యము చల్చంబరచె ననియు 

భావము. దుఃఖబాష్పము లుష్టముగానుండుటయు, ఆనందబాష్పములు చల్హ(గా 

నుండుటయు లోకానుభవసిద్ధముగదా! దుఃఖముపోయి వారానందపడి రన్నది పర 

మార్థము. ఆఅలంకొలము: ఉపమ. 

శ్లో. తే పుత యో ర్య్నైర్భతళస్త్రుమాగ్గా 
నార్జా నీవాం శే ననయం స్పృశం త్య, 

ద 
అపీష్సితం తతకులాంగనానాం 

న వీరనూకళబ్ల మకామయేతాన్. 4 

వ్యాఖ్య : లే_ఆ తల్లులిద్దణు, పు పు త మోః-ఇద్దరు కు మారులయొక్కం, అంగే- 

శరీకమునుము, నె నైర్భత శస్త్ర నార్గాన్ -రా క్షసఖడ్మ (వణముఐను, ఆర్టాంన్ ఇవ. 

పవ్చివా నిగా, సవమఎ-నామృనశ్న దయకలిగి, స్పృళంత్యా-తాకుచు వారై, 

నక్ష _తకపలాంగనారాం_ఊ త్తమ క్ష|తి నూంగనలకు, ఈప్పితం, అపి-ఇ నదే 

యె కను, వీరసూశబ్ది ౨-ఏీరమాత యనుపేరుకు, న, అకామయేతాం-కోరుట ౧దను 

కొనిరి. రాక్షసుల శస్రములవేత | వణిత ములగు రామలక్ష్మణుల శరీరములను 

నెమ్మదిగా నిమురుచున్న కౌసల్యాసుమి తలు “పీగమాతి యా బిరుదము శతి 

యాంగనలకు ఇష్టమేయైనను దుఃఖహేతువగుటచేత నది కోర(దగినదికాదని భావించి 
రని తాత్పర్యము, “* అకామ మే కాంో స్వార్ధణిజంతమగు “కము-కాంతౌే ఆను 

ధాతువునకు ఆత్మ రేపదిఎజ్ ద్వివచనము. ఇచ్చటి కాంతి శబ్దమునకు ఇచ్చ 

అనీ యర్థము. 

ఖో. క్లేశావవో భర్తు రలతణాహాం 

సీశరతి నాము స్వ ముదీరయంతీ, 

స్వర్గ పతిష్టన్య గురో ర్మహిషోా్య్థ 
వభ క్రి భేదేన వధూ ర్వవందే. 

RV 14 
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వ్యాఖ్య : భర్తుః-భ ర్తకు-, క్షీశావహా-కష్టములు గలిగించినదానను (కనుక) 

ఆలక్ష్షణా-శభలక్ష్షణములులేని, అహం-నేను, సీతా-సీతకు, ఇకి-అని, స ౦, 

నామ-తన పేరును, ఉదీరయంతీ-పలుకుచున్న దియగుచు, సర్గ! పతివ్షస్య-స్య ము 

నందున్న, గురోశ-మామయగు దశరథునికి, మహిష్యా-రాణులగు కౌసల్యా మి 

తలను, వధూః-కోడలగు సీత, ఆభ క్రిభేదేన--భ క్రిలో భేదభావము లేక, వవందే- 
నమస్కరించెను. “భ ర్రకుగషవ్టముబు గూర్చిన యవంక్షణురాలగు సీతను” అని 

తనపేరు చెప్పుకొనుచు సీత అ త్తలిద్దజికి0 సమాన భక్తితో నమస్కరించెను. 
పెద్దలకు నమస్కరించునప్పుడు తన పేరును జెవృకొనుట ధర్మశాస్త్రవిహితము. 
“స్వర్గ, పతిష్టస్య" ఆను పదముకేత ఆ త్తలకు(గలిగిన వై ధవుమును జూచి సీత 

దుఃఖించెనని సూచితము. “ఆలక్షణా” ఆనునదియు తనమూలముక వారికి (గలిగిన 

యాపదలను సూచించును. 

య 
శ్లో, ఊఉ త్తిష వశ్సే నను సానుజో ౬సౌ 

వృ_క్తేన భర్తా శుచినా తవైవ, 

కృచ్చ9ం మహా శీర్ష ఇతి [పఫియార్షాం 

తా మూచతు స్తే పియ మహ్యమి థ్యా. 6 

వ్యాఖ్య : నను వలే,-చూడు అమ్మాయో! ఉ తిష్ట-లెమ్ము, అసౌ-ఈ, 

సానుజః-తమ్మునితో(గూడిన, భరా-నీభ ర్రయసు రాము(డు, తవ -- ఏవ-నీ 

యొక్కయే, శుచినా, వృ త్రేశ-పవి తమైన నడవడిచేత, వ.హత్, కృ చృం-గొప్ప 

దుఃఖమును, తీర్ణః-దాటిన వాడయ్యెను. ఇతి-ఇట్టనుచు, [పీయార్థాం, తాం- పిీయ 

వచనములకే తగిన ఆకోడలిని గురించి, | పియం, అపి-ఇష్షమైనదై నను, అమిభ్యా- 
సత్యమును, లే_ఆ యిద్దర తలు, ఊచతుః-పలికిరి, తమ పాదను ౨పె (బడిన 

సీతను అమ్మాయీ! లే, నీ నిర్మల పవ ర్రనముచేతనే తమ్మునితో(గూడ యీనీ 
భర్త మహాదుఃఖముకు తరీంచెను. ఆని కౌసల్యా సుమి తలు (పియమైన సత్య 

మును బలికి సీత దేర్చిరని భావము. “, పియాూం” అను విశేషణవ. సీత 

యొక్క మవః సౌకుమార్యమును, కష్టాసహకముకు దెబుపుచున్నది. “శాతం మనో 

హారిచ దుర్తభం వచః” జనికదా అభియుక్తోక్తి. కాని చా”కి ఆపవాదముగా 
కౌసల్యా సుమ్మితలు సీతకు మనోహరమైన సత్యబును (హితమును) జెప్పిరి 
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ఛో, అధాధిపషేకం రఘువంశశకేతోః 

(పార్ధ మానందజ లై రన నోర్టః, 

నిర్వర్త్రమాయాసు రమాత్యవృద్దాః 

తీర్థావ్భృాతై.: కాంచనకుంభతో మొ. 7 

వ్యాఖ్య : అథ-ఆతరువాత, జనన్యోః- -యిద్దరు తల్పులయొక్క; ఆనంద 

జలై 8- - ఆనందభాష్పములచేత, (ప్రారబ్ధం -(పారంభింప(బడిన, రఘువంశకేతో:ః- 

రఘువంశ శేష్టుండగు రామునియొక్క-, అభిషేకం-పట్టాథి షెకమును, ఆమాత్య 

వృద్ధాః-పె లై న మంతులు, తీర్ధాహృతె. 8-గంగాది పుణ్బతీర్థముంనుండి తేంబడిన, 

కొంచనకుం తోయెః- సువర్ణకలశ ము౨యందలి జలములరేత , నిర్వ రయామాసుః- 

జరిపించిరి, తల్లులయిన “శౌసలా) సుమి తల ఆనందబావృములచేత ఆరంభింప 

బడిన రామస బాభి షేశమును, వృద్ధులగు మం తులు సువర్ణకలశ ములయందు తీసి 

కొనిరాంబడిన గంగాది పుణ్యకీర్ణజలములకో 'జరిపించిరి. “తల్లుల సంతోషజలము 

లచేత(దడిసిన రామునితలపై గంగాదిజలములుంచి యభిషేకించీరని భావము. 

శ్లో. సరిత్సము(దాన్ సరసీశ్చ గత్వా 

రతఃకపీందై ) రుపపాదికాని, 

త స్యాపతన్ మూర్ధ్ని జలాని జిప్లోః 

వింధ్యస్థ మేఘపభవా ఇవాపః. 8 

వ్యాఖ్య : రక్షఃక పీందై ర్వ -రాక్షస్య శేష్టులచేతను, కలరు ౧5, 

ము దాన్ -గ౦గాదినదులను, (పాక్స శ్చిమాది సముదములన., సరసీఃచ-మానసాది 

సరస్సులన సైతము, గత్యా-చేరి, Ss bn జలాని-సీరములు, .. 

జిష్టోః, తస్య-జయిశ్రీలు(డగు ఆరాముని యొక గ? మూర్జ్ని -శిరసు స్ఫుపైన, వింధ్యస్య- 

వింధ్యపర్శ తముయొక్క, మూర్ధిి -తలపైన, మేఘ[పఫ్వాః -మేఘమునుండి పుట్టిన, 

ఆపః, ఇవ_జలములవలె, అపత న్ _పడిన నవి. కపిరాక్షసవీరులు సర్వ నదిసము[ద 

సరస్సులనుండి తచ్చిన తీర్గోదకములు రాముని శిరస్సుపై వింధ్యా. దిమీదవర్ష 

ఇలములవలె పడినవి వింధాల్ల దియొక్క ఉపమానము రాముని యౌన్న త్యమును, 

వర్షజలోప ఎ? నము, రాక్షసకపివీరులు తెచ్చిన అభిషేకజల బాహుళ్య్ళమును 
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సూచించుచున్నవి. “జిమో,” ఆను విశేషణము సందర్భయు కృముగా నున్నది. 

ఆలంకారముః4ఉ పమ. 

శో. తపస్వివేష [కియయాపి తావత్ 

యః |పేతణీయః సుతరాం బభూవ, 

రా జేంద నేపథ్య విధానళోభా 

త సోది తాసీత్ పునరుక్తదోషా. 9 

వ్యాఖ్య : యః-ఏ రాముడు, తపసివేష కియయా, ఆపి-మునివేషరచన 

చేతనే, సుతరాం-మిక్కిలి, | పేక్షణీయః, తావత్ -చూడనుచ్చటైనవాడ.గా, 

బభూవ-ఉఊండెనో, తస్య-ఆ రామునికి, రాజేం దనేపథ్యవిధానళోభా-రాజవేషరచన 

చేత గలిగిన కాంతి, ఉదితా-ఏర్పడినదియై, పునరు క్రదోషా-పునరు క్రదోషముగలది, 
ఆ సీత్-ఆయిగది. తాపస వేషముచేతనే యెంతయో దర్శనీయకోభ గలిగియుండిన 
శ్రీరామునికి, బట్టాఖి షక సమయమున. గూర్చిన మణీికిరీటరత కంక ణాదికమగు 

రాజే దవేషము పునకు కదోషము గలదిగా నుండెను. అనగా అందగా (డై యున్న 

వానిని మరల నందగానినిజేయు యత్నమువలె నిరుపయోగముగా నండెనని 

భావము. కవితలో వేసినపదమునే వే.యమట, చెపి న భావమునే చెప్పుటవలె నుండె 

ననుట, జటావల్క_లధారి యగు రాముడు దర్శనీయతరకోభ గలవా(డని కవి 

హృదయము. 

శ్లో. స మెలర తో వహారిధిః సృనై న్యః 

తూర్యాన్వనానందిత పౌరవర 8, 
గ 

వివేశ సౌధోనత లాజవర్షా 

ముతోరణా మన్వయరాజధానీమ్. 10 

వ్యాఖ్య : సః-ఆ రాముడు, స సైన్యః- సైన్యముతో(గూడినవాండును, 

తూర్యస్వనానందిత పొర వర్గ 8ా-లతూర కస్మన-మంగ భ్ వాద్యధ ఇనులచేత , అనందిత- 

సంతోషమును పొందిన, పౌరవర్ల 8-పురజన సమూహము గలవాడును నగుచు, 

మౌలరషోహరిభిః-మం త్రి వృద్ధులతోను, రాక్షసులతోను, కపి శెవ్టులతోను, 

సొధోగ్గ తలాజవర్షాం-మేడలనుండిపడు పేలాల వర్షము గలడియు, ఉతోరణాం- 
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ఎత్తై నగవనివాకిండ్డు గలదియునగు, అన్వయరాజధానీం-తమ వంశపు రాజులకు 

నివాసమగు నయోధ్యానగరమును, వివేశ = _పవేశించెను. రాముడు 'సైన సమేతు(డై 

వృద్ధమం తులు, కపిరాక్షసవీరులు వెంటరాగా, మంగళ వాద్య పురజన కోలాహల 

మున, పుణ్యాంగనలు మేడల మైనుండి లాజవర్షము గురియుచుండ తమ వంశ 

రాజధాని యగు నయోధ్యను _బవేశించెను. “మూళలేభవాఃమౌలా8” ముఖ్యస్థా నమున 

నుండువారు, వృద్దమం|తులని యర్థ ము, రాజులు నగరమునవెళ్ళునప్పుడు పేలాలు 

చల్లుట యాచారము, 

త్ సౌమి తిణా సావర జేన మంద 

మాధూతవాలవ్యజనో ర థస్థః, 

ధృతాతవ[తో భరతేన సాజా 

దుపాయసంఘాత ఇవ _పవృద్ధః. 11 

వ్యాఖ్య ఏ; సావరజేన (స -- అవరజేన)-తమ్ము(డగు శతుఘు నితో? 
గూడిన, సౌమి|తిణా-లక్ష్మ ణునిచెత, మందం- మెల్ల(గా, ఆధూతవాలవ్యజనః - 

పీచ(బడిన చామరములు గలవా(డును, రథస్థః-ర థమునందున్న వా (డును, భరతేన- 

భరతునిచేత, ధ తాతపతః-పట్టుకొన(బడిన ఛ|తముగలవా(డును నగు రాముడు 

(పవృద్ధ 8 -వ్యద్ధింజెందిన, సావాత్ -ఎదుట(గన(బడు, ఉపాయసంఘాతః, ఇవ- 

సామాద్యుపాయ చతుషయమువలె (నగరమును [పవేశించెనని పూర రశోక ముతో 

నన్యయము). ఆనుజసహి(డై న రాముడు మూర్తీభవించిన ఉపాయచతుష్టయము 
వలె నగరమున( | బవేశించెనని భావము. ఇది భావిరాజ్మపాలన బాతుర్య సూచకము. 

రవివర్మ [వాసిన రామపట్ల్టాథిషేక పటమున కిదిమూలమా? 

శో. |పాసాద కాలాగురు ధూమగాజిః 

తస్యాః పురో వాయువశేన భిన్నా, 

వనా న్నివృ _క్తేన రఘూ _త్తమేన 

ముక్తా స్వయం వేణి రివావభాసే. 12 

వ్యాఖ్య : వాయువశేన- గాలివచ్చుటచేత, భిన్నా-వేరుపడిన, పాసాద 
కాలాగురు ధూమరాజిః....._ పాసాద-సౌధమునందలి, కాలాగురుధూమ-ఆగురుపొగ 
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యొక్క, రాజిః-రేఖ, వనాత్, నివృ త్తేన-ఆరణ్యమునుండి మరలివచ్చిన, రఘూ 
త్త మేన-రామునిచేత, స్వయం, ము కా-స్వంతముగా విడువ(బడిన, తస్యాః, 

పురః-ఆ యయోధ్యారాజధానియొక్క, వేణిః, ఇవ-జడవలె,  అవభా సే. పకాశిం 

చెను. రాముడు (పవేశించునప్పుడు రాజ పాసాదముమీద గాలిచేదూరముగా సాగిన 

ఆగురుధూమరేఖ, అయోధ్యాపురి, తన పతియగు రాముడు _(పవాసముననున్న 

కాలమున పాతి వత్య ధర్మముననుసరించి విడువక మరు క. జడను, రాము 
డరణ్యమునుండి వచ్చి విపి ప్పిన నట్టుండెనని భావము. "ప్తురణి పూః అనురేపాంత 

న్రీలింగశబ్ద షక వళనము, భభ ర్రపరదేశమున నుండగా భార్య ,తలదువ్వుకొన 

రాదనియు, జడను వితువరాదనియు హారీతస్మృతి చెప్పుచున్నది. “న! పోషితే తు 

సంస్కుర్యా న్న వేణీంచ (పమోచయేత్” ఆలంకారము: ఊల్చేష. 

థ్ శ్వళూజనానుపిత చారువేషోాం 
© య 

కర్టీరథస్థాం రఘువీర పత్నీం, - 

('పొసాద వాతాయన దృుశ్యుబంధై_ః 

సా కేతనార్యో 2. ౦జలిఖిః (వణేముః. 18 

వ్యాఖ్య : శ్వ(శూజనానుష్టిత చారువేషాం-ఆ త్తలచేత( జేయ(బడిన మంచి 

వస్తా)లంకార వేషముగలదియు, కర్టిరథస్థాం- స్రీలకు యోగ్యమగు చిన్నగథము 

నందు! గూర్చున్నదియునగు, రఘువీరపతీ* 6-సీతగు, సా శేతనార్యః -ఆయోధ్యా 

నగరనస్త్రీలు, | పాసాదవాతాయన దృశ్యబంధై కి! హపెైసెదవాతాయన-మేడల కిటికీ 

లలో, దృశ్యబంధై 8-కన(బతు జోడింపులుగల, ఆంజలిభిః-దో యిళ్ళ్శతో, 

పజేముః-నమస్క_రించిరి. ఆరణ్యవాసవేషమును దొల(గించి చు తలు రాజమహిషీ 

వేషమును ధరింపజేయ(గా స్రీయోగ్యమగు చిన్న రథమునందు రాజ్య పాసాదము 

నకు వెళు! +చున్న సీతను నగరస్త్రీలు మేడల పైనిల్ని కిటికీల గుండా. గనంబడుచున్న 

తమయంజలిపుటములతో నమస్కరించిరి. కోక రీరథః [పవహణం డయనం రథ 

గర్భకే” అని యాదవనిఘంటున్న. 

శ్లో. న్ఫుర (త్నభామండల మానునూయం 

సా బి|భతీ శాశ్వత మంగరాగమ్, 
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రరాజ శుద్దేతి పునః స్వపురైర 

సందర్శితా వహ్నగశేవ భర్తా). 14 

వ్యాఖ్య : స్పుర్య త భామండలం-మెజయుచున్న కాంతిమండలము గల 

దియు, ఆనుసూయం-ఆనుసూ యాదేవిచే నియ్య(బకినది యు, శాశ్వతం-చెదరక 

బహుకాల ముండునది యునగు, ఆంగరాగం- ఎజ్జఏమైపూతను, వి భతీ-ధరించినది 

యగు, సా-ఆసీత, భర్తా-భ ర్తచేత, స్వపురై క-తన నగరముకొఅకు (ఆయోధ్యా 
నగరజనుల కని లక్షణావృ త్తిచేతి నర్థము) శుద్ధా, ఇతి-పరిశుదురాలేయని, సంద 

ర్శితా-చూప(బడినదియై, పునః-మరల, వహ్నిగతా, ఇవ-ఆగ్నిని( బవేశించినది 

వోలె, రరాజ-| పకాళించెను. దారిలో ఆనుసూయాదేవి యిచ్చిన యంగరాగము 

చెక్కుచెదరక యెట్జనికాంతితో నుండ గా సీత, భర్తచేత పురజనల విశ్వాసము 

కొల క్రై మరల నగ్ని|పవేశము(జేయించి, యీమె ల.కలోనుండి వచ్చినను పరిశుద్ధు 
రాలే యని నిరూపింప(బడినట్టు |పకాశించెనని భావము. ఆలంకారము; ఉత్పేష్ష ' 

శ్లో. వేళ్ళాని రామః పరిబర్హ్యవంతి 
వి శాణ్య సౌవార్షనిధిః సువాద్భ్యః, 

చాప్ఫాయమాణో బలిమ న్ని కేత 
మా లేఖ్య శేవస్య పితు ర్వివేళ. 15 

వ్యాఖ్య ౩ సౌహార్దనిధిః - సొజన్యనిధియగు, రామః - రాము(డు! 

సుహృద్భ్యః- స్నేహితులగు సు గీవాదులకు, పరిబర్హ వంతి. ఊపకర ణములుగల, 

వేశ్మాని-గృహనులను, వి_కాణ్య-ఇచ్చి; ఆలేఖ్యశేషస్య-చ్మి తపటముగానే మిగి 

లిన, పీతుః-తండియొక గాః బలిమత్ - పూశాయు క్తమగు, నికేతం-గ,+హమును, 

బాష్పాయమాణః -క న్నీరు(గార్చుచున్న వా(డగుచు, వివేశ- _పవేశించెను. మంచితన 

మునకు (బెన్నిరియగు రాముడు సు, గీవాది మి తులకు సకలోపకరణకోథితము 
లగు గ-హములను వితుదులుగా(జేసి, చి తపటముగా' బూజలందుకొనుచున్న 

తండి దశరథుని యింటిని పీత ఎవియోగజనిత బావ్పములు గార్చుచున్నవా(డ 

గుచు( |బవేశించెనని భావము. “వివేశ” విశ-_పవేశనేధాతువునకు లిట్ (ప. పు. 
ఏకవచనము, 

శో. కృతాంజలి నత యదంబ! సత్యాత్ 

నా|భశ్యత న్వర్గఫలాత్ గురు ర్నః, 
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తచ్చింత్యమానం నుక్ళతం తవేతి 

జవోర లజ్ఞాం భర తస్య మాతుః. 16 

వ్యాఖ్య : త్మత-ఆ సొధమునందు, క కాంజలిః -నమస్కరించుచున్న 

వా(డగుచు, హేఅంబ-టఓ తల్తీ, నః, గురుః-మా తండి, స్వర్గఫలాత్ -స్వర్గ ము 

వలముగానున్న , సత్యాత్ -సత్యమునుండి, న, ఆ భశ్యత, ఇతీయత్ -జారిపడ లేదను 

నది యేదికలదో, తత్ -ఆయ। భంశనము, చింత్యమానం-వి చారింప(బడినదగుచు, 

తవ-నీయొక్క, సుక తం-మంచిపనియే యగుచున్న ది. ఇతి-ఇట్టు పలికి, భరతస్య 

మాతుః- కై కేయియొక్కు, లజ్ఞాం-రాముని(జూడ (జాలని సిగ్గును, జహార-తొల( 

గించెను. దళరథసౌభధమునందుం జేరిన రాము(తు బద్ధాంజలియై కైక నుజేరి, 

“అమ్మా! మా తండి స్యర్గఫంమైన సత్యవాక ్యమునుండి దూరముకాకుండుటకు 

నీవు చేసిన మంచిపనియే, సుకృతమే, కారణము” అని పలుకుచు(, దనను కన్నె త్తి 
చూచుటకు సిగ్గుపడుచున్న కె కేయి లజ్జను హరించి యామెకు మనః। పసాదమును 
గలిగించె'.. భరతశ బ్ల| పయోగము రామునికి భరతుని కన్నను కై కేయి ముఖ్యురా 

అను భావమును సూచించుటకు. 

శ్లో. తథైవ న్నుగీవ విఖిషణాదీ 
రగ. 

నుపాచర త్య! తిమ సంవిధాభిః, 

నంకల్పమా।|త్రోదితసిద్ధయ స్తే 

(కాంతా యథా చేతసి విస్మయేన. 17 

వ్యాఖ్య : సు గీవవిలీవణాదీన్ - సుగీవవిభీషణాదులను క [తిమ 

సంవిధాఖిః-కల్పింప(బడిన భోగ్యవస్తువులచేత, ఆ వ-ఆదేవిధముగా, ఉపాచరత్- 
గౌరవించెను. యభా-ఏవిధమున, సంకల్పమా। దిత సిద్ధయః -తల(చుకొనుటచదేతనే 

చేకూరు కార్యములుగల, తే-ఆ సు గీవాదులు, తసి-మనస్సునందు, విస్మయేన- 

ఆశ్చర్యముతో, [కొంతాః-ఆ| కమింపంబడిరో. పిమ్మట నానావిధ వ సామ, గితో 

సుగీవాదులకు నివాస సౌకర్యమును గూర్పంగా సంక ల్పముదేతనే ర్యవస్తువులు 

సంపాదించుకో(గల సు! గీవాదులు రాము(డు సమర్పించిన వస్తుజా మును జూచి 

కౌరా! ఎంత మనోహరము లీవస్తువులని యాశ్చర్యపడిరని భావము, 
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శో సభాజనా యోపగళాన్ న దివాస్థి౯ా 

మునీన్ పురస్కృత్య వాతస్య శతోః, 

శు|శ్రావ తేభ్యః (వభవాది వృత్తం 

స్వవి క మే గౌరవ మాదధానమ్. 18 

వ్యాఖ్య : సః-ఠాము(తు, సభాజనాయ-తన నధినందించుటకె , ఉపగతాన్ - 

వచ్చినవారును, దివ్యాన్ -స్యర్గవాసులునగు, మునీన్ _ఆగస్త్యాదిమునులను, పుర 

స్కృృత్య- పూజించి, హతస్య, శ (తోః-తనచే(జంపంబడిన శ_తువగు రావణుని 

యొక్క, పభవాది -పుట్టుక మొదలయినదియు, స్యవిక్రమే-తనళూరత్యమునందు, 
గౌరవం-గొప్పతనమును, ఆదధానం-నిలుపుచున్న దియు నగు, వృత్తం-చరి, తను, 
తేభ్యః-ఆ మునులవలన, శు శావ-వినెను. రావణ వధవలన సంతసించిన ఆగస్తాది 

దేవమునులు రామునభినందించుటకు రాగా వారిని గౌరవించి, సత్కరించి రాముండు 

వారివలన తాను వధించిన రావణుని చరి తనంతయు వినెనని భావము. ఓడిపోయిన 

వాని గొప్పతనము గెలిచిన వీరుని శౌర్యము నినుమడింప(జేసి కీ ర్రిదాయక మగును 
గదా! అందులకే రామునికి మునులు రావణ జన్మాదిక - వృత్తాంతమును జెప్పట 

యని [గహింపవలెను. 

థ్, (పతి వయా శేము తపోధచనేము 
గా 

సుఖా దవిజ్ఞాత గళార్థమాసాన్ న 

సీతా న్వవాస్తోవవాతా[గ్య పూజాన్ 

రతఃకపీం|చాన్ విసనర్ణ రామః. 19 

వ్యాఖ్య : తపోభనేమ-అగస్తాదిమునులు, (పతి పయాతేష-తిరిగి వెళ్ళి 
పోయినవారుకా(గా (సతీస ప్తమి), సుఖాత్-సుఖానుభవమువలన, ఆవిజ్ఞాతగకార్థ 
మాసాన్ ---అవిజ్ఞాత _ఎతమకు(దెలియకయే, గత-కడచిపోయిన అర్థ మాసాన్ -సగము 

నెల గలవారును (కావున) సీతాస్వహస్తోప హృతాగ్యపూజాన్ _సీతాస్వహ స్తం 

సీతయొక్క- హ స్తములచేత, ఉపహృత-తీసుకరాంబడిన, ఆ గ్యపూజాన్ -ఊ త్తమ 

సత్కార వస్తువులుగలవారును నగు, రక్షః క పీందాన్-రాక్షసేంద కవీం్య దులను, 

రామః-రాముండు, విససర్జ-పంపివే సెను మునులు తమ నివాసములకు * వెళ్ళిన 
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పిమ్మట, సుఖముగా తామెని, రోజులనుండి యద టనుండిరో గమనింపక హాయిగా 

పదునై దుదినములు గడపిన స్నుగీవాది కపిందులను, విభీషణాది రాక్ష సేం దులను 
పీత తన వాస్తములతో(దెబ్బిన యు త్తమవన్త్రభూషణాదులతో సత్కరించి, 
వారిని రాము(డు స్య గవహములకు(బంపె నని భావము. “గతార్భ్థమాసాకా” చుట్టము, 

మి|తు(తు పదునై దుదినములుంతుట, ఉండవలెనని కోరుట, లోక మర్యాద యని 

సూచించుచున్నది. 

థ్ త చ్చాత్మచింతాసులభం విమానం 
య 

వాతం సురారేః సవా జీవితేన 

కె లాసనాధోద్వవానాయ భూయః 

పుష్పం దివః పుష్పక మన్వమం స్త. 20 

వ్యాఖ్య: ఆత్మచింతాసులభం -- 'స్వేచద్భామ్మా తముచేత లభించునదియు, 

సురారేః--దేవశ్యతువగు రావణునియొక్క, జీవితేన, సహ-|[పాణముతో(గూడ, 
వృతం-తనచే' దీసికొనంబడినదియు, దివః- ఆకాశమునకు, పువ్పం-పువ్పమువలె 

నాభరణ|పాయమైనదియు నగు, తచ్చ, పుష్పక ౦0, విమానం-ఆపుష్పక విమానమును 

గూడ, భూయః-మరల, కైలాసనాథోద్యవానాయ-కై లాసనాథ-కుబేరుని, 
ఉద్యహనాయ-ఆకసము పై ( (దిప్పుటకొజకు, ఆన్వమం స-ఆనుమతించెను. అధిపతి 

తల(చినట్టు మెల(గునదియు, రావణుని. జంపినప్పుడు తనవశమైనదియు, ఆకాశ 

మునకు భూషణమైనట్టిదియు నగు పుష్పకవిమానమును మరల గుబేరునివద్దికి 
వెళ్ళుటకు రాముడనుమతించెను. “భూయఃో అనుపదము పుష్పక విమానము 

కుబేరునిదేయనియు, రావణు డపవారించియుండె ననియు సూచించుచున్నది. 
ఆను - అమం _స్ర-అన్వమం స్త “*మన-అవబోధనే” ధాతువులుజ్ (పవ, 

శో పితు ర్నియోగా ద్వనవాన మేవం 

నిస్తీర్య రామః (పతిపన్నరాజ్యః, 

ధర్మార్ధకామేషు సమాం (పపేచే 

యథా తశై_ వావరేషు వృ త్తిమ్. లి] 
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వ్యాఖ్య: రామః-రాముండు, ఏవం-ఇట్టు, పితుః-తం|డియొక్క_,నియోగాత్ 4 

ఆజ్ఞవలన, వనవాసం-ఆరణ్యవాసమును, ని స్తీర్య-దాటి (పూ _ర్రిచేసిి, (పతిపన్న 

రాజ్యః -పొంద(బడినరాజ్యముగలవా(డ గుచు, ధరా త కామేమ- పురుషార్థ ములగ 

ధర్మార్గకామములందు, యఖభా-ఎట్లో, తథైవ-౪ణస్లే, ఆవ వరజేషు-తమ్మురీయందు, 

సమాం, వృ త్తిమ్-సమానమగు (పవృ త్తి తిని (ప శ్చెద్రే. పొందెను. తండి శాసనము 

వలన సుదీర్గ మై మెన వనవాసమును బూ ర్రీచేసి పట్టాధిషిక్తు(డై న రాముడు ధరా 

కామములందువలే ముగ్గురు తమ్ముల "విషయమునను సమం. ఎమగలవా( 

యుండెను. ధర్మార్థకామపురుషార్థ ములను వె వై షమ్యములేక సే సెవింుచు, తమ్ములం 

జిని సమానముగా జూచెనని భావము. 

శో. నర్వాను మాతృష్వుపి వత్సలత్వాత్ 

న నిర్విశేష[వతి(ప_త్తి రాసీత్, 

వడాననాపీతపయోధరాను 

నేతా చమూనా మివ కృత్తికాసు. 22 

వ్యాఖ్య : స-రాము(తు, వత్సలత్వాత్ -సహజ పేను గలవా(డగుటవలన, 
సర్వాసు, మాతృషు, ఆపి-తల్లులందజియందును, నిర్విశేష్మపతిప త్రిః-సమానసత్కా 
రములు చేయవా(తు, చమూనాం, నేతా-దేవసైన్మములకు నాయకు(డగు షణ్ము 

ఖుతు,  షడాననాపీతపయోధరాసు-ఆరు మొగములచేతను దాగ(బడిన 

స్తన్యములుగల, క ఎ త్రికాసు, ఇవ-తల్డులైన షట్క. తికలయందువలె, జఆసీత్- 

అయ్యెను. షణ్ముఖు(డు ఆరు మొగములద్వారా ఆ రు తల్టుల పాలు (తాగి ' 

వారండజీయందును సమాన భ _కిగలిగియున్న ట్టు స జ వాత్సల్య పూర్ణు(డగు 

రాము(డు తల్దులందజి యందును తుల్య గౌరవము గలవాడై యుండెనని భావము, 

మాతాప్కుత | '-పేమకు స్తన్యపానము పరాకాష్ట యగుట వలన వడాననోపమాన 

మిచ్చట( జెప్పంబడినది, ల 

శ్లో, తేనార్థవాన్ లోభపరాజ్యుఖేన 

తేన ఘ్నళా విఘ్నభయం [కియావాన్ క 

'తేనాన లోకః పితృమాన్ వినేతా 

తైనెవ శో-కాపనుచేన వుతీ. 98 



204 రఘువంశము 

వ్యాఖ్య : లోకః-జనము, లోభపరాజ్ముజేన-లోభగుణమునకు విముఖు*డై న 
(దాతయగు), తేన.ఆ రామునిచేత, ఆర్థవాన్ -ధనముగలది, ఆస-ఆయినది, 

విఘ భయం. విమ్నములవలని భయమును, ఘ్నతా-నశింపణజేయుచున్న, లేన 

ఆతనిచేత, శియావాన్ -సత్కర్మానుస్టానముగలది, ఆస-అయ్యెను, వినే తా- 

కర్తవ్యమువై పున నడపునట్టి, తేన-ఆతనిచేత, పిత్సమాన్ -తం|డిగలది, ఆస- 
అయ్యెను, శోకాపనుడేన-దు(ఖమును దొల(గించునట్టి, తేన, ఏవ-ఆ రామునిచేతనే, 
పుతీ-కుమారులుగలది (పుతః ఆస్య ఆ స్తీతి పుత్రీ అని వి గహము). ఆస- 

అయ్యెను. రాముడు పజలను దాతయె ధనవంతులనుజేయుచు, విఘ్నములను 

దొల(గించి సత్క-ర్మానుష్టానపరులను జేయుచు, సన్మార్గ నియామకు(డై తం|కిగల 

వారినిగా జేయుచు, దుఃఖములు తొలగించి పు[తవదానందమును గూర్చుచు( బరి 

పాలించెననీ భావము, “ఆస్ అనునది [కియవలె(గన(బకునట్టి అవ్యయము. 

శో. న పౌరకార్యాణి సమీత్యు కాలే 

"రేమే విదేవోధిపతే ర్టుహి|తా, 

ఉవస్థిత శ్చారు వపు _స్తదీయం 

క్ర తోం పభోగోత్సుక యేవ లతా. - 24 

వ్యాఖ్య : సః-రాము(డ్ను, కాలే-సరియగునవసరమునందు, పౌర కార్యాణి- 

హౌరులపనులను, సమీక్ష్య-విచారించి, విధేహాధిపతేః దుహి తా-జనకునియొక్క- 

కూతురగు సీతతో, ఉపభోగోత్సుకయా-సౌఖ్యానుభవమునకై  త్యరపడుచున్నది 
యగుటచే, తదీయం, చారు, వపుః-సీతాదేవిదగు నంద న దేహమును, కృత్యా- 
ధరీంచియున్న లత్మాy, ఇవ-లక్ష్మీదేవిచేతవలె, ఉప తెః(సన్ )-కలిసికో (బడిన 

వా(డగుచు, ఫస. ఓ4ంచెను. సకాలమున( |బజాహి కార్యములను సరిదిద్ది, 

సౌభ్యానుభవమునకు( ద్వరపడుచున్న లమ్మీ యామెరూపమును ధరించెనా! 

యన ట్టుండిన సీతాసుందరితో రాము డిష్టసుఖముల ననుభవించె ననిభావము, 

“ఉప నంతు సంగతిఃొ అనియాదవ నిఘంటువు. “రేమే రము-[కీడాయాం అను 
ధాతు నకు లిట్ (ప. చక: 

ళో. తయో ర్యథా (పార్చిత మిం[దియార్థా 

నాసేదుపో; సద్మసు చీ|తవత్సు, 
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(పాపాని దుఃఖాన్యపి దండశేషు 

సంచింత్యమా నాని సుఖా న్యభూవన్. 25 

వ్యాఖ్య : చితవత్సు-తమవనవాసచి! తములు నిలిపిన, సద్మసు-భవనము 

లయందు, యథా, పార్థితం- కోరికల పకారమగా, ఇం దియార్థా౯ -టిహ్వాదీం దియ 

ములకు వలసిన రసాదులను, ఆసేదుషోః-అన భవించుచుండిన, తయోః-ఆసీతా 

రాములకు, దండ కేమ-దండకారణ శములయందు, _పాప్తాని- పొంద(బడినవి , 

దుఃఖాని, ఆపి--కష్టములేయైనను, సంచింత్యమానాని-ఇప్పుడు స్మరింప(బడుచున్న 

వగుచు, సుఖాని -సుఖములే, అభూవన్ -ఆయినవి. రామవనవాస సంఘటనలను 

చి తపటముల'పై వేసి రాజభవనములందుంచ(గా సక లసౌఖ్యము లనుభవించు 

చున్న సీతారాములు చి తపటదర్శనమున స్మృతికి వచ్చిన విరహవిలాపాది కష్ట 
ములను సుఖములుగానే భావించిరి, పూర్యకవ్షములు స్మరణసమ యమున మధు 

రములగుట లోకసిద్ధముగదా! ఇంద్రియములు, “త్వక్చతుః శో తజిహ్యా| ఘాణ 

ములు, ఆర్థములన(గా స్పర్శ, రూప, శబ్ద, రస, గంధములు; ఇవి వాంఛితము 

లగుచో నానందము కల్లును. 

శ్లో అథా ధికస్నిగ్ధవిలోచ నేన 
న్ని 

ముఖేన సీతా శరపాండురేణ, 

ఆనందయి తీ పరిణేతు రాసీ 

దనతుర వ్యంజితదో వాదేన. 26 

వ్యాఖ్య: ఆథ- ఆతరువాత, సీతా-సీతాదేవి, ఆధిక స్పిగ్ధవిలోచనేన-మిక్కిలి 

మస్సణములగు కన్ను లుగండియు, శరపాండు రేణ- రెల్లు పువ్యువలె తెల్టనై. నవియు, 

అనక్షర వృః జిశదోహదేన... ఆనశ్షర వ్యంజిత - వాగ్యార. "ర. లెక చు సూచి౨వ ( 

బడిన, దోహదేన-గర్భము: ఇదియు నగు, ముఖేన. మొంముచేత, పరిణెతుః-భ ర్తకు, 

ఆనందయి తీ-సంతోషమును జేకూర్చునది, ఆసీడ్ - ఆయ్యెను, రాజ్యసుఖము నను 

భవించుచు సీతారాములు కొంతకాలము(గడపిన పిమ్మట, ఎక్కువ జిడ్డువారీన 
కన్నులతో జెల్లుపువ్వువలె/దెల్హబడి గర్భచిహ్నములను సూచించు ముఖముచేత సీత 

రాముని కానందము(గలిగించె నని భావము. అనగా సీత గర్భవతి యయ్యెను. 
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3 శతా మంక మారోప్య కృశాంగయపష్టిం 

వర్ణాంతరా(కాంతపయెధరా[గామ్, 

విలజ్జమానాం రహాసి (పలీతః 

పచ్చ రామాం రమణో 2భిలావమ్. బి7 

వ్యాఖ్య : _పతీతః _గర్భమును, సీత మనస్సును ఎటి(గినట్టి, రమణః- 

(పియడగు రాముండు, కృశాంగయసష్టిం-క శించిన దేహముగలడియు, వర్ణాంతరా 

కొంత పయోధరా|గాం--వర్గాంతరా| కాంత-నలుపువారిన, పయోభర్మాగాం- స్తనా 
[గములు (చూచుకములు) గలదియు, విలజ్ఞమానాం-సిగ్గుపడుచున్నదియు నగు, 

తాం, రామాం-ఆ| పియురాలిని (సీతను), రహాసి-ఏకాంతమునందు, అంకం, 

ఆరోప్య-తొడనెక్కించుకొని, అభిలాషం-మనోరథమును, పష్మపచ్చ-అడిగెను. 
శరీరము క ఎశించుట, చూచుక ములు నల్హిబతుట, ఆమె సిగ్గుపదుచుండుట మొదలగు 

లక్షణములతో సీతమనోగతము నెజి/(గినరాము(డామెనేకాంతమున(దొడపై నిడుకొని 

“సీ కోరికయేదో! తెలుపు మని యడిగెను. “రమణః రామాం అఖీలాషం 
ప్యపచ్చ” ఇది ద్వికర్మక కర్తరి పయోగము, ఈ రామారమణ శ్వములు సీతా 
రాముల యనురాగమును దెలుపుచున్నవి. రమయతీతి “ద ౫*;ని వ్యుత్పత్తి. 

శా. సా దష్టనీవారబలీని హింనై 9: 
సంబద్ధ వై ఖాననసకన్యకాని, 

ఇయేవ భూయః కుళకవంతి గంతుం 

భాగీరథీ తీర తపోవనాని. 28 

వ్యాఖ్య : సా-సీత, హింసై9ః- క్ఫూరమృగములబేత, దష్టనీవారబలీని.- 
దష్ట-కొరుక (బడిన, నీవార-నివ్యరిధాన్యములే, బలీసి-దేవతా తిర్యగ్గంతువుల బలులు 
గలవియు, సంబద్ధవై థానసక న్యకాని- సంబద్ధ -స్నేహముగల, వె భానసక న్యకాని- 

మునికన్యలుగలవి గ, కుళవంతి-డర్భలుగలవి యు నగు, భాగీరడ తీర తపో 

వనాని-గంగాతీరమునందలి తపోవనములను గురించి, భూయః-మరల,  గంతుం- 
వెళ్ళుటకు, ఇయేష-కోరెను. గడ్డిధాన్యములే పూజా దానములకు యోగ్యములై , 
తనతో సఖ్యముగలిగియన్న మునికన్యలు గలిగినవై , దర్భారణ్యములుగల గంగా 

తీరస్థ తపోవనములకు మరల నొకపర్యాయము వెళ్ళినబాగుంతు. నని సీత రాము 
నికిదనయఖిలాషను వెల్టడించెను, *ఇయేష” ఇష-ఇచ్భాయాం ఆనుధాతువునకు 

లిట్ [ప.పు. ఏకవచనము. 
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శే. తస్య (పతి|కుత్య రఘు(ప్రవీర 

_న్తదీప్సితం పార్భ్వచరానుయాతః, 

ఆలోకయిమ్యన్ ముదితా మయోధ్యాం 

(పాసాద మభం లివా మారురోవా. 29 

వ్యాఖ్య; రఘు! పవీరః -రాము(డు, తసై-సీతకొజకు, తదీప్పితం-ఆకోరి 
కను, [పతి[శుత్య-తీ ర్చెదనని ్రకిట్టరన్, పార్వ్వచరానుయాతః----పార్శ్వచర- 

అప్ప డచ్చటనుండిన, సేవకజనముచేత,  అనుయాతః-వెంబడింప(బడిన 

వా(డగుచు, ముదితాం-తమయునికివలన నానందమును జెందిన, ఆఅయోధ్యాం- 

అయోధ్యానగరమును, ఆలోకయిష్యన్ - చూడ(బోవువా(డగుచు, అ భంలిహం-- 

ఆకాశమునుదాకుచున్న, న. ఆరురోహ-ఎక్కెను. గంగా తీరస్థ 

తపోవనములను మరల(జూడ (దలచిన సీత యొక్క_కోరికను తప్పకతీ ర్చెదననీ 

చెప్పి, రాముండు తనరాజ్యపాలనమున అయోధ్యానగర మెట్టులానందించుచున్న దో 

చూడ(దలచినవా(డై 'సేవకజన మనుసరించుచుండగా మహోన్నతమైనరాజభవ 
నముపైకి వెళ్లెను. "ఆజ్ అను ఉ పసర్గతోంగూడిన “రవ” ధాతువునకు లిట్ 
(ప. పు. స్ట్ “(ఆ -(- రరోవా-ఆరురోహ). ఆరురోహ. ఎశ్మె_ను, అవరురోహ. 

దిగెను. అని యర్థములు. 

ల్లో బుద్ధాపణం రాజపథం న పళ్యన్ 

విగాహ్యమాగాం నరయూం చ నాభి! 

ఏలాసిభి శ్చాధ్యుపి. తాని పారె 8 

పురోపకంఠోజవనాని “రేషె: 80 

వాశిఖ్య ౩ స- మంటు, బుదాపణం-సమాద్దిగా ఈ” "గజి 

పథం- పెద్దవి, నొలిః-పడవలబేత, వీగాహనూం 3౬-౯"... _. ఒంప్రబిచున్న 
సరయూం చ-సర: మూనదినిగ్నో, ప లాసిథీి.-ని ౮ సాథిలాషగల, పొరై 8=నగర 

వాసుంచేత , ఆధ్యుషితాని-కూరో ఎ'పిడినవగు, పురోపకంఠోపవనాని, చ- _నగరసమీ 

పముననున్నతోటలను తము, పళ్యన్ - చూచుచున్నవా(డగుచు, ఠేమే.ఆనందిం 

చెను. | కయవి కయా మై వచ్చిన జనుల కలకలముతో వస్తుసమ ద్ధిగలకొట్టతో 

ముచ్చటగొల్పు "కసీ ని; వ్యాపారార్థమై సము దమువై పునకు వెళ్ళు నోడలచే( 
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ఇ శ్యకపజా శయ విక్ల బత్వా 

దాసీ త్స దోలాచల చిత్తవృ _త్తిః. బ్య 

వ్యాఖ్య : ఆత్మనిర్యాదకభాం-నాయపకీ రికథను, కింఊఉపేషే-ఉ పేక 

సేయుదునా? (లెక్క_చేయకుందునాళి), ఉత-లేక, ఆదోషాం-ఏతప్పునుజేయని, 

జొయాం-భార్యను, సంత్యజామి - విడిచి పెట్టుదునా?, ఇతి-ఇట్టని, ఏకపతా[ కయ 

విక్ణబత్వాత్---ఏకపక్ష- రెండింటిలో నొకదానిని, ఆశయ-స్వీకరించటయందు, 

విక్లబత్యాత్ _అధీరు(డ్రై నిర్ణయించుకో( జాలకపోవుటవలన, సః-రాము(తు, దోలా 

చలచి త్రవృ త్తిః-ఊయెలవలె నిలుకడలేని మనోవ్యాపారముగలవా(తు, ఆసీర్- 

అయ్యెను, తనపైవచ్చిన యపకీ ర్తిని లెక్కచేయకుంతుటయా? లేక యెట్టిదోష 
మునులేని భార్యను విడుచు టయా! అ + రెండు పక్షములలో నొకదాని నాళ 

యింప(శాలక రాము(డు సంళయ్యగ  నస్క(డయ్యె నని భావము. అపకీర్తి 

మరణము కంటెను గొప్పది. పత్మివ యై తప్పుచేయని భార్యను విడుచుట పాప 

హేతువు కనుక రామునికట్టి స్థితి యేర్పడెను. “జాయా” శబ్దము, సంతాన పద 
త్యార్థము గలదియు, “విక్టబ” శబ్దము, సర్వేం్య దియవ్యాపార శూనత్వమును 

దెలుపునదియు నగుటచే సార్ధకములు. 

ళో నిశ్చిత్య చానన్యనివృ త్రీ వాచ్యం 

త్యా7న వత్నా్యః వకవ మెచ్చక్, 

అపి స్వదేహోత్ కిము తేందియార్థాత్ 

యళోధనానాం హి యళో గరీయః- లర్ 

వ్యాఖ్య: చ-మరియు, వాచ్యం-ఆపకీ శ్రీని, అనన్యనివృ త్రి-మరియొక 

దానిచేత నివ ర్రింపని దానినిగా, నిశ్చిత్య-నిశ్చుయించుకొని, పత్న్యాః-భార్యయొక్క_ 

త్యాగేన-త్యాగముచేత, పరిమార్దుం-తుడిచి వేయుటకు (పరిహరించుటకు) ఐచ ఎక్ వ 

ఇష్టపడెను. హి-ఆదియు క్రమే; యళోభ నానాం-యళోధనులగు వారికి, స్వదేవిత్, 
ఆపీ-తమళరీరముకంటెను, యశః-కీ ర్తి, గరీయః -గొప్పరై యుండగా, ఇంది 

యార్జాత్-[సక్పందన వనితాదిక మగు భోగ్యవస్తు వాతముకంటే, గరీయః- 
గొప్పదని, కిముత-చెప్పవలసినదేమున్నది! ఈ వచ్చిన యపకీర్తికి సీతాపరిత్యా 



చతుర్తశ సరము 211 
ద “గి 

గముతప్ప మరియొక నివృత్తి త్తిమార్గము లేదని నిశ్చయించుకొని, భార్యను విడిచి 

పెట్టుటకే రాముడు ఇష్టపడెను. కారణమేమనగా యకోభనులకు కీ రీ తమ కరీరము 

కంటెను గొప్పదై యున్నప్పుడు శరీరోపభోగ్య వస్తుజాతము సంగతి చెప్పవలసిన 

వగ! పురువనికి న్రీ ఉపభోగ్యయె కనుక రాము(డాత్మాపవాద ' వృత్తి త్తికై 

సీతను విడువ(దలచెనని భావము. పరమం రంపంమారం! “మృజూ- _శద్ధా” 

ధాతువునకు “తముకా” (_పత్యయాంతమగు నవ్యయము. 

శో. న నణనిపా త్యావరజాన్ పాతెజా; 
వ 

తద్వి కియా దర్శన లు_ప్పవార్డాన్, 

కాలీన మాశ్మా(శయ మాచచ కే 

తేభ్యః పున శ్చేద మువాచ వాక్యమ్. 86 

వ్యాఖ్య: హతొజాః-ని సే స్తజస్కు(డగు, సః-రాముఃడు, తది కియా దర్శన 

లు ప్రహర్షాణ - తత్ -ఆరామునియొక్క, వి కియాదర్శన-ముఖవికారదర్శనముచేత, 

లు ప్త-లోపించిన, హర్తాన్ -సంతోషముగల, ఆవరజాకా-తమ్ములను, సంగిపాత్య- 

ఒక్క గ చొటటేర్చి, ఆర్యా శ్రయం-స్యవివయకమగు, కౌలీనం-నిందను, తేభ్యః - 
వారికి, ఆచచశే చెప్పెను, పునళ -మరియును, ఇదం- ఇక చెప ్ పలోవు, వాక్యం-- 

మాటను, ప. పలికెను. కలిగిన యపకీ ర్తిచేత దేజోహీనుడై డై యన్న రాము6తు 

తన దర్శనముచేత సంతోషము నించిన తమ్ములందటి నొక ్కచోట(జేర్చి తనకు 

వచ్చిన లోకనిందను వివరించి చెప్పి మరియు నిట్టుపలికెను. ఆ -1- చచషే-“ఆచచక్నే” 
చక్షిజ్ -వ్యకాయాంవాచి అనుధాతువునకు ఆత్మనే పదిలిట్ (ప పు.ఏ. 

శో. రాజ ర్లివంళస్య రవి|పనూశేః 

ఉపస్థిత* పశ్యత కీద్భళో ౭.యమ్, 
~~ 0 

మత్తః నదాచారళకునేః కలంకః 

వయోదవాళతా దివ దర్పణస్య. వ 

వ్యాఖ్య: రవి పసూతేః- సూర్యునివలన(బుట్టిన, రాజర్షి వంశ స్య - ఇశాకు 

వంశమునకు, సదాచారశచేః - సవ్బీలమువలన జుద్దస్టుయున్న దానికి మతః. 
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నానుండి, దర్పణసః-ఆద్దమునకు, పయోదవాతాత్, ఇవ-మేఘయు క్త వాయువు 

వలనవలె, కీదృశః -ఎట్టి, ఆయా, కలంకః- ఈలోపము, ఉపస్థితః-_ పాపమై నదో, 
పశ్యత-చూగుడు. ఇంటియందున్న ఆద్ధమునకు( జీనుకులతోడిగాలి సోకి య పకాళ 

మును జేకూర్చినట్టు నావలన సూర్యసంజాతమై సదాచారయు క్ర మైయున్న యితాకు 

వంశమున కెట్టికళంకము వచ్చినదో చూతు(డని తమ్ములతో ననెను, పయోదవాత 

శబ్దమునకు జలకణయు క్ర మేఘముతో( గూడికగారి యర్థము. 

శో, పాౌరేనషు సో౭ వాం బహులీభవంత 

మపాం తరంగే పిషవ తె లబిందుమ్, 

సోఢుం న తత్పూర్వ మవర్శ మీశే 
ఆలానికం స్థాణు మివ ద్విపేందః. 88 

వ్యాఖ్య: సోఒహం (సః -- ఆహం) -ఆట్టిస్థితిలోనున్న నేను, ఆపాం, తరం 

గేషవ-జలతరంగములయందు, తైలబిందుం, ఇవ-నూనెచుక,_వలె, పౌరేషు-పురజ 

నులయందు, బహులీభవంతం-వ్యాపించిపోవునదియు, తత్పూర్వం-అదియే మొద 

టిదియు నగు, ఆవర్ణం-అపవాదమును, ద్విపేం, దః-ఉ త్రమగజను, ఆలానికం- 
కట్టు/గొయ్యగానున్న, స్థాణుం, ఇవ. స్తంభమునువలె, సోఢుం-సహించుటకు, నేశే 

(న -- ఈశే) -శక్తు/డనుగాలేకయున్నాను. తరంగములకై/బడిన నూనెచుక్క_వలె 
పొరులయం దొకరినుండి మరియొక రికి బాకి పెరుగుచున్న యీ[కొ త్తయపకీ ర్తిని 

గజేం దము బంధన స్తంభమునువలె సహింపలేకున్నాసు. తరంగోపమానము పౌరు 

లకు జెప్పుట చక్క-గానున్నది. 'స్వేదా విఘాతుకమగు నాలానమున గజము బాధ 

పడునట్టు లీయపకీ ర్రివలన నలుగురిలో. దలయెత్తుకొని తిరుగంజాలని బాధ పడు 

చున్నానని భావము* | 

య, తస్యా పనోదాయ ఫల (వవృత్తా 

వువస్థితాయా మపి నిర్వ పేతు 
త్యత్యామ్ వై దేహానుతాం పురస్తాత్ 

సము[దనేమిం పితు రాజ్ఞ "యేవ. 89 

వ్యాఖ్య: తస్య-ఆయపవాదముయొక్క_, అఆపనోదాయ-తొల(గింపు కొకు, 

వల పవృత్తా-సంతానోత్ప తియందు (ఫలమునిచ్చుటయందు), ఉప స్థీతాయాం, 
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ఆపి-సమీపించియున్న దై నప్పటికీని, నిర్వ్య పేక్షః (సళ) -నిస్సృహగలవాండనగుచు, 

వె దేహసుతాం-సీతను, పురస్తాత్ - పూర్వము, పితుః, ఆజ్ఞయా-తం, డియొక్క_ 

ఆజ్ఞచేత, సము దనేమిం, ఇవ-భూమినివలె, త్యశ్యామి-విడిచెదను. వచ్చిన యప 

వాదమును దొలగించుకొనుటకు సంతానవతికా( బోవుచున్నదై నను సీతను, 

పూర్వము తం డియాజ్ఞ చేత రాజ్యమును విడిచినట్లు, ఎట్టియాశ యులేక విడువ 

నున్నానని చెప్పెను. సముుదః నేమిరివ నేమిః యస్యాః సా-సము దనేమిః. బండి 

చ కమునకు ఇనుపకమ్మివలె తనచుట్టు సమే దము గలది, భూమి ఆనీ యర్థము. 

“తభాణ్యామి” తజధాతువునకు భవిష్యదర్థకల్ఫుట్ . ఊంపు.ఏ. 

శ్లో, అవైమి చైనా మనఘేతి కింతు 

లోకాపవాదో బలవాన్ మతో మే, 

ఛాయా హి భూమేః శశినో మలి 

నారోపతా శుద్ధిమతః |పజాభథిః. 40 

వ్యాఖ్య: ఏనాం-సీతను, అనఘా, ఇతి, చ-దోషములేనిదని కూడా, 

అవై మి-ఎణుగుదును, కింతు-కాని, మీ-నాకు, లోకాసవాదః -వచ్చిన టోకనింద, 

బలవా ౯, మతః-గొప్పదని తల(చెదను. హి-ఏకారణము వలన, పజాభిః-| పజల 

చేత, భూమేః, ఛాయా-భూమియొక్క_ (పతిబింబము, శుద్ధిమతః-నిర్మలుండై న, 

శశినః-చందునికి, మలత్వేన-కళంకముగా, ఆరోపితా-ఆరోపింప(బడియున్న దో, 

అందువలన లోకాపవాదమే బలవ త్తరనుని తల(చెదనని య ము. “పదుగురాతు 

మాట పాటియెభర( జెల్లునన్నట్టు సత “నకు దూరమైన , చంద్రునిలో 

గన(బడు భూచ్భాయను కళంకముగా రపరచినట్టు ని గాశంకయెన సీతను 

దోషయు క్రనుగా( జ్ని తించుచున్న (ప వాణిని నేను అఆనురింపక తప్పదని 

భావము. ఆవ-1- ఏమి-ఆవై మి, ఇజ్ ధాతువునకు లట్. ఉత్తమ పురుష ఏకవచము 

శ్లో రతోవధాంతోన చ మే |ప్రయాసో 

వ్యర్థః న వైర [పతిమోచ నాయ, 

అమర్ష ణః థోణిత కాంచయా కిం 

వదా స్పృృశంతం దళలతి ద్విజివ్వ్యూ!ః 41 
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వ్యాఖ్య: కించ-మరియను మే-నాయొక్క-, రశ్షోవధాంతః-రావణునివభ 

_వజకు నుండిన, | పయాసః-[శ్రమ, వ్యర్థః, న- [పయోజనములేనిదికాదు. కింతు. 

మరియేమన(గ, వైర పతిమోచనాయ, స_వె వై రనిర్మూలనముకొజ కేయది, తథాహి- 

అదియెట్టనగా, ఆమ ణః-కీడును సహింప(జాలని, ద్విజిహ్వః-సర్పము, పదా - 

కాలితో, స్పృళం ౦-తాకుచున్న వానిని, శోణితకాంక్షయా-నెత్తును మీది కోరిక 
చేతనే, దళతికిం?.కఅచునా? నా పయాసము రావణుని. జంప్పటతో ముగియలేదు. 

ఆవై రము, తన్మూలకమగు నపకీ ర్తి సమూలముగా నశింప( జేయువజకు ఆడి 

యాగదు, అవమానమును సహింపలేని య. కాలితో తొక్కిన పురుమని 

రక్తము కొలక్రై వానిని? గజచునా వానిపై/గల శృతుత్వమును దీర్చుకొనుటకే 
వానిని గజచును. అబే నాయీకష్టము రావణాపకారథలస్పర్శ నశించు వజకు 

నుండును, ఆది సీతా పరిత్యాగముతో(గాని యాగదని భావము. “దకతి” “దంశ- 
దళనే ధాతువులట్ [ప,పు,ఏ, “దశనమన(గా దంష్ట్ర వ్యాపారము. 

వి ఇల శ్లో. త చేవ సర్షః కరుణార్జ )చిత్తై 

ర్న మే భవద్భిః [పతి షేధనీయః, 

యద్యర్థిళా నిర్హ త వాచ్యశల్యాన్ 

(పాణాన్ మయా ధారయితుం చిరం వః. 42 

వ్యాఖ్య; తత్-ఆందువలన, ఏవః-ఈ, మె, సర్గః-నాయొక గ్రా నిశ్చయము, 

కరుణార్దచిత్రైః, భవది ౩-దయార్డచిత్తులై న మీచేత, న, | పతిషేధనీయః-నివా 
రింపందగినదికాదు. ని త వాచ్యశల్యాకా-నిర్హ, త-హూ రి దీసివేయ(బడిన, 

వాచ్య-లోకనిందయనెడి, ల్యాక్- శల్యముగల, _పాణాకా- పాణములను, మయా 

నాచేత, చిరం, ధారయితుం-ఎక్కువకాలము భరింప( జేయుటకు, వః-మీకు, 

అర్థితా, యది-వాంఛ ఉన్నట్లయితే. వెనుక చెప్పిన కారణము వలన నా నీళ్ల పయ 

మును, నేను నిందారహితు(డనై కొంతకాలము జీవింపవలె నన్న కోరిక సున్న 

ట్రయికే, దయాభావముతో నివారింపవద్దని రాముడు తమ్ములతో ననెను, సర్గ క 

స్వభావనిర్మోక నిశ ఎయాధ్యాయ సృష్టీమ” అనీ యమరము, 

లో. ఇత్యు _క్షవంతం జనకాత్మజా యాం 

నిశాంత రూశణాభినివేశళ మీశమ్, 
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న కశ్చన (ఖాతృషు తేషు శక్తో 
ని షేద్ధు మూసీ దనుమోదితుం వా. 48 

వ్యాఖ్య : ఇతి, ఊఉ క్రవంతం-ఇట్లుపలికీినవా(తును, జనాకాత్మజాయాం- 

సీతావిషయమున, నితాంతరూకాథినివేశం--నితాంతరూ క్ష - మిక్కిలి కూర మైన, 

అభిని వేశం-పట్టుదలగలిగియున్న, ఈశం-|పభువై న శ్రీరాముని, తేషు, భాతృష- 
ఆసోదరులయందు, కళశ్చన-ఎవ్వండు(గూడ , నిషేద్ధుం-నివారించుటకుగాని, ఆను 

మోదితుం, వా-సకేయని యంగీకరించుటకు గాని, శ క్తః--బాలినవా(డు, న,ఆసీఠ్- 
కాలేదు. అట్లు సీతావిషయమున కరిన [పవృ త్తిని జూపందలంచుకాన్న రాముని 

వారించుటకు (గాని, ఆర్డీ (పవ ర్రింపుమని ఆమోదించుటకు(గాని, రెండుపశ్షము 

లును [పబలములై యున్నందున, తమ్ములలో నెవ్యరును సమర్జులుగాక మౌనము 

వహించిరని భావము. 

శో. స లత్మణం లమ్మణపూర్వజన్నా 

విలోక్య లోకతయగీతకీ ర్తిః, 
సౌ మ్యేతి చాభామ్య యథార్థభాపీ. 

స్థితం నిదేశ పృథగాదిబేశ. 44 

వ్యాఖ్య : లోక (తయగీతకీ _రిః-మూడులోక ములవారిచేత కొనియాడ. 

బడిన కీ ర్రీగలవా(తును, యభార్థభాషీ-సత్యమును వచించువా(తును, లక్ష్మణ | 

పూర్వజన్మా -లశ్మణాగజుడు(ను నగు, సః-రాము(డు, నిబేశే,స్థితం- ఆజ్ఞాకారి 

యగు, లక్ష్మణం-లక్మణుని, విలోక్య_-చూచి, “హేసౌమ్య ఇతి, ఆభావ్య, చ- 

ఓసొమ్యు(డా! యని పలుకరించియ, పృథక్ -భరతశ _తుమ్నులు లేనిచోట, ఆది 

దేశ-ముందు(చెప్ప(బోవురీతి నాజ్ఞాపించెను. ఎవ్వరును పలుకక పోగా తనయాజ్ఞను 

సర్వదా శిరసావహించు లక్ష్మణుని _పక్క_కు(బిలిచి కర్తవ్యము నాజ్ఞాపించెను. 

శ్లో, (పజావతీ దోవాదశంనసినీ తే 

తపోవనేషు న్పృవాయాలు రేవ, 

స త్యం రథ తద్వ్యపదేశనేయాం 

(పాపయ్య వాల్ఫీకిపదం త్భ్భవై నామ్. his 
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వ్యాఖ్య: దోహదళ ంసినీ-గర్భిణీ మ.రోరథమును జెప్పుచున్న, తే | పజావతీ- 

మీవదినె, తపోవనేమ -తపోవనసులయందు, స్పృహయాలుః, ఏవ-కో రికగఅదియే 

యెయుశ్న ది. సః, త్యం-అట్టు ఇబ్బందిలెని నీవు, రఢీ సకా) -రథమును గ ంచు 

కొన్న వా(డవై, తద్య్భ్య్యపదేశనేయాం- ఆదో హదమిషచేత తీసుకొనివెళ్ళుటకు పీ న, 

ఏనాం-ఆమెను (సీకను, వాలీ కీ పదం-వాల్మీకి తపోవనముశు, _పాపయ్య- ర్చి, 

త్యజ-వి కువుము. గర్భిణాను - మీవడినె తపోవనమును మరల జూడవలె న్నది 
కనుక ఆమిషతో నామెను రథ క్కించుకొని వాల్మీకి తపోవశమున విడిచిరమ్మని 
యాజ్ఞాపించెను. “ పజావతీ [భాతృజాయా” అని యమరము. “త్యజ” లోట్ 
మభ్యమపురువ ఏ. 

శో, సన ళుకువాన్ మాతరి ఖార్ల వేణ 

పితు ర్నియోగాత్ [పవ్యాతం ద్విషద్వళ్, 
పత్యగహీ ద|గజశాననం తత్ 

ఆజ్ఞా గూరూణాం వ్యావిచారణీయా. 46 

వాఖ్య: పితుః-తం డియగు జమగ్నియొక్క_. నియోగాక్-శాసనము వలన, 

భార్గవేణ..పరథరామునిచేత, మాతరి-తల్లియందు, ద్విషద్వత్ -శ| తువునందువలె, 

(పహ తం-చేయబడిన పరశు పవారమును, శు శువా౯-విఎయుండిన, సః-ఆలక్మ 

బుండు, తద గజళాసనం-ఆయన్న గారి యాజ్ఞను, || పత్య గహీత్ -స్వీకరించెను, 

హి-ఏకారణము వలన, గురూణాం- పెద్దలయొక్క_, ఆజ్ఞా-శాసనము, ఆవిచార 

శీయా--ముంమదు వెనుకలాలోచింప( దగినదిగాదో | పూర్వము జమదగ్ని యాజ్ఞచేత 
తల్లితలను నజికిన పరళువాముని చరి =ను -విన్నవా(తు గావున లక్ష్మణు(డన్న 

శాసనమును బడులాడక స్వీకరించెను. పెద్దలు చేయుమన పనిలో మంచిచె లు 

తానాలోచింపక చేయుటయే సోదర పు తాదుల ధర్మము, “పితృసమాజ్యే Ou 

ఆన్న ధర్మవచన ప్రకారము లక్ష్మణునికి రాము(తఈ తం డివంటివా(ు..గదా 

శ్లో. అథా నుకూల|శవణ। పతీతా 

మతస్నుఖి ర్యు_క్తధురం తురంకై 8, 
రథం సుమం |త|పతి సన్న రశ్మి. 
మారోవ్య వె దేహనుతాం (పతే. 
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వ్యాఖ్య : ఆథ-పిమ్మట, లక్ష్మణుండు, అనుకూల్యశవణ, పతీతాం---అను 

కూల్మశవణ-ఇష్టమైన విషయమును వినుటచేత, (పతీతాం-సంతోషమునుజెందిన, 

వై దేహసుకాం-సీతను, ఆ_తన్నుఖిః-బెదురులేని, తురంగై £-గుజ్జములచేత , యుక్త 

ధురం-కట్ట(బడిన భారముగలదియు , సుమం త్పపతిపన్నరళ్మిం-సువాం_తసారథి 

చేత పట్టుంక్తోబడిన పగ్గములుగలదియునగు, రథం-రథమును, ఆరోప్క-ఎక్కి.చు 

కోని, (పత సై -బయలుదేరను, అన్న యాజ్ఞకుబద్ధుండై న లక్ష్మణుడు సీతకోరిక 

[పకారం తపోవనమునకు దీసికొని వక్మెదనని చెప్పి, గర్భిణీస్త్రీలకు _శమకలు, 

గనిరీతిగా నదరు బెదరులేని గుురాలు కట్టి: రథముపై _ నామెనెక్కించుకొని 

_పయాణమయ్యెను: ఆ_తస్నుళభిః (నం (తస్నుభిః) (తసిధాతువునకు “క్ను” 

బై పత్భ్యయాంతము. 

శ్లో "నా నీయమానా రుచిరాన్ పెదశాన్ 

|పియంక రో మే (పియ ఇత్యనందత్ 1 

నాబుద్ద కల్ప (దుమతాం విహాయ 

జాతం త మాత్మ న్యసిప| తవృతమ్. 46 

వ్యాఖ్య : సా_ఆసీత, రుచిరాన్ -ఆందములై న, _పదేశాన్ -_పదేశములను, 

నీయమానా-చేర్చ(బడినదగుచు, మే-నాయొక్క-, (పియః-(పియుండగు భర్త, 

పియంకరః, ఇతి- నా ుష్షసును గూర్చువా (డని, ఆందత్- సంతోషించెను. 

తం-అతనిని, ఆత్మని-తనవిషయమున, కల్ప దుమతాం-కల్పవృక్షత్యమును, 

విహాయ-విడిచి, అసిప| తవృక్షం-ఖ కారపతములుగల విషవృక్ష 

ముగా, జాతం-మారీనవాని(గా, నాబు (న -- అబుద్ధ) -తెలిసికొ నలేకపో యెను. 

ఆ్టులకణు(తు రమ్య _పదేళ ములక సికొనిపోవుచుండ(గా సీత తనభర్తను 

తనకు( _ద్రియములగు గూర్చువాని(గానే తలచి యానందించెనుగాని, ఆతడు 

తనయభీష్టములను గూర్చ(గం కల్చవృక్షత్వమును వీడి యుక _ విషవృక్షముగా 

మారిన సంగతిని గు ర్రింపలీకపోయెనని భావము, “ఆసిప త” మన (గాఖడ్లకోశా 

కారముగల యాకులతో నుండు వృశ్న్షమనియు, ఒక నరకమునని౮బు విశ ్యనిఘ 

టువు. “ఆనందత్” టునది-సమృడ్భ్ ధాతువునకు లజ్; “ అబుద్ధ" బుధ-అఆవగమ 

ధాతువునకు లుజ్ . ప పు. ఏ. 
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ళో. జుగూవా తస్యాః పథి లతుణో యత్ 

సవ్యేత రేణ స్ఫురతా త దజా, 

ఆభ్యాత మస గురు భావి దుఃఖం 

అత్యంత లు_ఫ పియదర్శ్గ నేన. "49 

వ్యాఖ్య: పథి-మార్గేమునందు, లక్ష్మణః -లక్ముణుండు, యశ్ -ఏదుఃఖమును, 

తస్యాః - సీతాదేవినుండి, జుగూహ-దాచియుంచెనో, తక్, గురు-ఆగొప్పదియగు, 

భావి, దుఃఖం-ముందుకలుం/గటోవు దుఃఖము, అత్యంతలు ప్ప |పియదర నేన- 

మిక్కిలిలో పించిన అందమగుచూపు గలదియు, స్ఫురతా-ఆదరుచున్నదియు, 

సవ్యేతలేణ-కుడిదియనగు (ఆపసవ్యమైన), అక్తౌ-క ంటిచేత , అమఘ్యై-ఆమెకొఅకు 

(ఆ మెకు) ఆఅఖ్యాతం- చెప్పబడినది. ఇత్మణు( డేదుఃఖమును సీతకు( జెప్పక దాచి 

యుంచెనో! మార్గమునందు, మాటిమాటికిని ఆదరుచున్న యామెకుడికంటిచేత 

భవిష్యత్తునగా(గల యామవాత్రర దుఃఖము చెప్పబడినది. స్రీలకు దక్షిణాకిస్పుర 
ణము అపశకున మగుటచేత సీత యేదియో యాపద రానున్నదని యూహించెనని 

భావము. “జగూహొ గుహూ-సంవరణే ధాతువునకు భూతకాలార్థత లిట్ 

t ప.పు. ఏకవచనము. 

శ్లో. సా దుర్నిమితో పగళాత్ విషాదాత్ 

నద్యః పరినూనముఖారవిందా, 

రాజ్ఞః శివం సావరజన్య భూయాత్ 

ఇ త్య్యాకశళం సే కరణ రబా మైః. 50 

వ్యాఖ్య: సా_ఆమె(సీత), దుర్ని మి తోషగతాత్-దుశ +కునమువలన గలిగిన, 

విషాదాత్ -దుఃఖమువలన, సద్యః- అప్పుడే పరిమ్వానముఖారవిందా- వాడిన ముఖ 

కమలము గలదగుచు, సావరజస్య- ఆనుజసహితు(డయిన, రొజ్జః-రాజునకు 

(రామునికి) శివం-శుభము, భూయాత్ -ఆగునుగాక, ఇతి-అని, అవా హ్యైః,కరతై:- 

అంతః కరణములచేత మనస్సుచేత), ఆశశంసే-కోరను. ఆ కలుగుచున్న 

దుఃశకునమువలని భయము వలన వాడి కళాహీనమగు  ముఖముగలదె నసీత 
రామునికిన్మి ఆయన తమ్ములకును శభమగునుగాక యని మనస్సులో దీవించెను. 
ష్] రణ 8” బహువచనము మనోబుద్ధిస్భాదయములలో మాటిమాటికి అట్టుకో రె 
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ననియు, “ఆశశంసే” యనుఆత నే పద పయోగము సానుజుండగు భ రమ్మేమమే 

తనష్షమమనిమయు సూచించుచు వి. “భూయాత్” | పార్థనార్థకమగు లిజ్ 

_ప.పు ఏ. ఉత్తమ పతివత యె యాపదయందును ముందుగా(గోరునది భర్త 
శేమమేయని పరమార్థము. 

శ్లో. గురో ర్నియోగా ద్వనిళాం వనాంతే 
సాధ్వీం సుమి[తాతనయో విహాన్యన్, 
అవార్య శే వోత్లితవీచిహ సః 

జవో్న్ను ర్లుహి,తా స్టితయా పురస్తాత్. ల్1 
oo v™“ క్ 

వ్యాఖ్య : గురోః- జ్యేష్టునియొక్క , నియోగాత్ - ఇజ్జవలన, సాద్వీం, వని 

లాం-పతి[వతయైనన్త్రీని (సీతను), వనాంతే-అరణ్యమునందు, విహాస్యన్ -విడువ( 
చోవువా(డగు, సుమి తాతనయః-లక్ష్మణు(డు, పుంస్తాత్ ఎదుట, స్థిత యా- 

ఊన్న దియగు, 'జహ్నోః, దుహి[తా-జాహ్నవిచేత, ఉల్టితవిచిహ స్తెః - పైకి లేచిన 

తరంగములనెడు చేతులతో, అవార్యత, ఇవ-నివారింప(బడెనా! యన్నట్లుం డెను. 

ఆన్నయాజ్ఞవలన సాధ్వియైన సీతను ఆరణ్యమున ఏడిచి పెట్టందలచిన లక్ష్మణుడు, 

తమయెదుట ఇ(కదాటవలసినడిగానున్న గంగానదిచేత “వద్దు ఆకార్య మును జేయవద్దు” 

అని తరంగహ స్తములె త్రి నివారింపబడుచున్నా (డా? యన్నట్టుండెను. లక్ష్మణుడు 

సీకాయుక్త రథముతో గంగాతిరమునకు(జేరెనని భావము. అలంకారము; ఉత్పేత. 

శ్లో. రథా త్స యంతా నిగృహీతవాహాత్ 
తాం (భాతృజాయాం పులినే ౬వతార్యు, 

గంగాం నిమాదాహృత న" వి శేషః 

తతార నంధా మివ సత్య సంధః. ర్ 

వాఖ్య : సః- ఆలక్ష్ముబు(డు, యనా..సార థిచేత! నిగృహీతవాహాత్ a 

ఆప(బడినగుజ్జములుగల, రథాత్-రథమునుండి, తాం, భాతృజాయాం-ఆవదినెను, 

పులినే-గంగయందలి యిసుకదిబ్బపై, అవతార్య-దింపి, నిషాదాహ తనౌవిశేషః- 

నిషాద-పల్సెవానిచేత, ఆహృత -తీసుకరా (బడిన, నౌవిశేషః-దృఢ న మంచి 

పడవగలవా(డగుచు, గంగాం-గంగానదిని, సతకిసంధః-సత ష్టగలవా(తు, 

సంధాం, ఇవ--| పతిజ్ఞ నువలె, తతార.దా'టెను, గంగాతీరమున సారథి రథము 
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నాపగా, సీతాదేవిని యిసుకదిబ్బపె దింసి నిషాదుడు తెచ్చిన మంచిపడవపై 

నెక్కించి ఆమెతో భాగీరథినిదా చెను. ఆదాటుట ఒక సత్యసంధుడు తన | పతిజ్ఞను 

ఇల్లీంచుకొనునట్టుండెనట. ఆన(గా నతికష్టముపై తనకిష్షమున్న నులేకున్నను నర్వ 

పోంపవలసిన (పతిజ్ఞనుగా లక్ష్మణుండు.. మూన్ శ్రే ముననుభవించుచు సీతా 

యు క్రముగా గంగనుదాటె నని భావము “సంధా| పతిజ్ఞామర్యాదా” ఆని యమ 

రము. ఆలంకొరము: ఉపమ. 

శో. అథ వ్యవస్థాపితవాక్ కోథంచిత్ 

సామ్ కతి రంతర్గత బాపుక ౦ఠః, 

జెత్వాతిక ౦ మేఘ ఇవాళ్ళవర్ష ౦ 

మహీపశేః శాసన ముజ్జగార. లి 

వ్యాఖ్య: అథ-గంగ: శుదాటిన పిమ్మట, కథంచిత్ - ఆతికష్టముతో, వ వస్థాపి 

తవాక్ సలల (సరిగా) ఏ ంంచుకొన( బడిన వాక్కు.గలిగినవా(డును, ఆంత 

ర్గత జాష్పక శః - కంఠమునందు స్తంభించిన కన్నీరుగలవా(డును నగు, 

సౌమి[తిః-లమ్మణుండు, మహీపతేః-రాజుయొక్క., శాసనం- ఆజ్ఞను, మేఘః- 

మేఘము, జౌొత్చాతికం-_పళయమునందుం గలిగిన, ఆశ్మవర్షం, ఇవ- “శిలావర్త మును 

వలె, ఉజ్జ గార - వెడల గక్కెను ( (చెపె ప్పెను). గంగన దాటిన పిమ్మట సీతకు ఇప్ప 

వలసినమట దారుణము, అవాచ్యము నగుటచేత నెట్టా వాక్కును స్థిరపరచుకొని, 

వచ్చుచున్న కన్నీటిచేశ రుద్ధమైన కంఠముగల లక్ముణుండు రోజశాసనమును, 

మేఘము ఉత్పాత సమయమున. గురియు శిలావర్షమునువలె వెలుపలికి _గక్కెను, 

ఆస, గా ఆత్యంత దుఃఖపరవకుండై చెప్పెనని “భావము. ఇచ్చట రాము(డనక 

మహీపతి” యనుట రాజకాసన | మనుల్దంఘనీయమనియు, “ఉజ్జగార” పదము 

తనయిష్టములేకయే వెలవరించెననియు, “జాత్సాతిక * పదము సీతకావాకు 

వర్షమువలె నుండెననియు స్ఫురింప? “జేయును, “ఉజ్జగార” (ఉత్ = జగార) గ్యా- 

నిగరజే. ధాతువునకు లిట్, ఆలంకారము; ఉపమ. 

శో. తతో ౬భివంగానిల వి వవృద్ధా 

(వ్యభళ్యమా నాభరణ (పనూనా, 

స్వమూ ర్హిలాభ| పకృతిం ధరి|తీం 
లశేవ సీతా నహాసా జగామ. రతీ 

- 
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వ్యాఖ్య: తతః -ఆ౨దువలన, అఖభిషంగానిల విపవృద్దా-పరాభవమనెడి 

వాయువుచేత( గొట్టంబడినదియు, ప, భశ్యమానాభరణ | పసూనా-జారిపతుచున్న 

పూలవంటి ఆభరణములు గలదియు నగు, సీతా-సీత, లతేవ-ఒకతీ(గవలె, 

సహసా-హఠాత్తుగా, సమూ ర్రిలాభ పకృతిం-తనశరీరోత్చ తికి? గారణమగు, 

ధరి తీం- భూమిని, జగామ చేరెను, పెద్దగాలిదెబ్బకు పువ్వులురాల్చుచు నేలపె(బకు 

తీ(గవలె సీతాదేవి, ఆయవమానమును సహింపలేనిదై యాభరణములు జారిపడు 

చుండ తనజన్మకు కారణమైన భూమిపై మూర్చిల్లి హఠాత్తుగా బడికోయెను. స్రీలకు 

ఆపదయం ఏ తల్రి యొడిలోజేరుట సహజముగదా! ఆలంకారము( ఉపను 

oe ఇ య్వకువంళశ[ పభవ$ కథం తాం 

త్య జే దకస్మా త్పతి రార్యవృ త్తః, 

ఇతి దితి; సంశయి లేవ తసైైర్టి 

దదౌ వేశం జననీ నతావత్. ర్ర్ 

వ్యాఖ్య: ఇత్యూకువంశ | పభవః-సు పసిద్ధమగు ఇకాకువంశళమున బుట్టే 

నవా(తును, ఆర్యవృ త్తః-సాధుచరితముగలవా(తును నగు, పశిః-భర్త, త్వాం- 

నిన్ను, ఆకస్మాత్-అకారణముగా, కథం, త్యజేత్ -ఎట్టువిడుచును?. ఇతి-బఇట్టని, 
సంశమితా, ఇవ, తావత్-పూ ర్రిగా సందేహపడి కది వలె, జననీ,కీతిః-తల్టి యగు 

భూదేవి, తసై;-ఆసీతకు (కొజికు), ' _(పవేశళముక , న, దదౌ-ఇయ్యలేదు. 

రాము(డు. సీతను విడుచుటకు( గల కారణము తెలియవి భూదేవి. గొప్పవంళ 

మునంబుట్టి, ఆర్యవృ త్రము నకుసరించుభ ర్త గిష్కారణముగా నిన్నేలవితచును? 

అని సంశయించుచున్నదివలె సీతకుందనలో | పవేశమునియ్యలేదు. 'మూర్భతో సీత 
య్రే నేలపై (బడియుండెననియు, త్యాగహేతువు తెలియటకు/ బూర్యము భూదేవి 

యుపేశించినదనియ బావము. “త్యజేత్” త్యజధాతువునకు సంఖభావనార్థక లెజ్. 

శో. సాలు ప్తసంజ్ఞ్వా న వివేద దుఃఖం 
వ్, 

[పత్యాగతానుః నమతప్య తాంతః, 

తస్యాః సుమి _(కాత్మజయత్న లబ్దో 

మాహా దభూత్ కష్టతరః (పబోధః. 56 
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వ్యాఖ్య: లు ప్రసంజ్ఞా-స్పృహతప్పినట్టి, సా-ఆసీత, దుఃఖము, న, వివేప- 

తెలిసికొనలేదు. పత్యాగతాసుః-తిరిగి వచ్చి న _ప్రాణముగలదియయి,  ఆంతః- 

మనస్సులో, సమతప్యత -తపించె(ను. తస్యాః అమెకు, సుమి తాత్మజయత్న 

లబ్ధః-సుమి! తాత జ-లక్ష్మణునియొక్క_ యత్న- పయత్న మలచేత, లబ్ధిః - 

స్రొంద(బడి” 1 దోధః-మెలశున, మోహాగ్- మూర్చకంటే, కషతరః -ఎక్కువ 

దుఃఖమును గ ంచుచున్నది, అభూత్-జయెకు నష్టచేతనలయైన సీత దుఃఖమును 
ఎలుగలేదుకాని, పల వచ్చినదై మనస్సులో ఉడికి పోయెను. లక్ష్మణ 

[పయత్నలబ్ధమైన మెలకువయే ఆమెకు మూర్చకంటే ఆధికతరబాధను గలిగించెచు 

మూర్చల్ో బాధ తెలియదుగదా! “వివేద” విద- జ్ఞ నేరాతువున కు లిట్ |పపుఏ. 
“అతప్యత” తప-సంతాపే ధాతుపునకు లజ్. [ప.పు ఏ. 

శ్లో న చావదత్ భర్తు రవర్భ్ణ మార్యా 
నిరాకరిపో రకృజినా దృశే ఐపి, 

(aC) 

ఆత్మన మేవ స్థిరదుఃఖ భాజం 

పునఃపున ర్లుష్మృృతినం నినింద. స్ 

వ్యాఖ్య : ఆర్యా-సాధ్మియెనసీత, వుజినాత్, బుతే, అపి-పాపములే$ 

పోయినను, నిరాకరీష్టోః-నిరసించినట్టి, భ రుః-భ ర్రయొక్క., ఆపవాదం-లొకాప 
వాదమును గుణించి, న, చ, ఆవదత్ _పలుకనేలేగు స్థిర దుఃఖభా జ=- ఎల కాలమును 

దుఃఖమునకు ను. దుష్క్యృతినం- -పాపమునుజేసినట్టి, ఆహ్మానంఐవ- 

తనను గురించియే, పునఃపునః-మాటిమాటికిని, నినింద-నింది=చెను. సాధ్య 
గావు సీత ఏపాపమును జేమని తకు నిరాకరించిన భ ర్రయొక్క_  అపవాద 

సత్యాసత్యములను గురించి పలుకక కాశ్యతముగా దుఃఖమునే యనుభవించు పాప 
మును జేసిన తనయాత్మనే ప పలుమారు పలువిధముల దూషించుకొనె నని భావము. 

ఆది పతి వతాలష్షణము. “ళలుషం వృజినై నోఒమఘమ్” అసి యమరముః; “ఆవ 

దత్” వద-వ్య కాయాంవాచి ఆనుధాతువునకు లజ్; “నినిందో ణిది-కుత్సాయాం 

ధాతువునకు లిట్. 

"AR ఆాగ్వాన్య రామావరజః నతీం తా 

మాఖ్యాతవాల్మీకి నికేతమార్గ 8, 

నిఘ్నస్య మేభర్త లని చేశరౌశ్యం 
దేవి! తమస్వేతి బభూవ నమః. త 
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ది గ 

వ్యాఖ్య ఏ రామావరజః-రామునితమ్ము (డు (లక్ష్మణుడు), సతీం. పాథ్వి 

యగు, తాం-ఆసీతను, ఆశ్వాన్య-ఊరడించి, ఆల్యాతవాల్మీకి నికేతమార్గః-చెప్ప 

బడిన వాల్మీకి ఆ శమముయొక్క._ మార్గముగలవాః డగుచు, నిమ్న స్య-పరాధీను(డ 

నైన, మే-నాయొక్క, భ ర్హృనిదేళరౌక్ష్యం-|పభువునాజ్ఞచేత ( జూపిన పరుషత్వ 

మును, దేవి!-తల్లి! కమస్య-క్షమింపుము, ఇతి-ఇట్టనుచు, న్నమః-వాదముల పై 
బడినవా(తు, బభూవ-ఆ వ్యాను. రాముని తమ్ము(డుగావున నతనియాజ్ఞను నెర 

వేర్చుటలో నేను చూపిన కాఠిన్యమును క్షమింవుము, నేను పరాధీమండను అనుచు 
సీతకాళ్ళ పైంబడెను. వాల్మీకిమహర్షిఎ | శమమునకు వెళ్ళుదారిని. జూపి యట్లు 

[బతిమాలెనని భావము. క 

"AR సీతా త ముళ్ళాప్య జగాద వాక్యం 

(పీళాస్కి "తే సౌమ్య! చిరాయ జీవ, 

విడొజసా విష్ణు రివా[గ జేన 

(భా,ళా యదిత్సం పరవా నసి త్వమ్. వ్ర 

వ్యాఖ్య : సీతా--సీఠాదేవి, తం-లక్ష్మణుని, ఉద్ధాప్య-తనకాళ పైనుండిలేపి, 

వాక్యం--మ ందుచెప్ప(బో వువాక్యమును, జగాద-పలికెను. (కిమితి-ఏమనియన(గా) 

హేసౌమ్య-ఓసజ్జను(డా! తే, పీతాస్మి -నీకొజకు సంతోషించినదాననగుచున్నాను. 

చిరాయ, "జీవ. చిరకాలము బీవింపుము. యత్- ఏకారణమువల్లనైై లే, విడౌజసా- 

ఇం దునిచేత, విష్ణఃఇవ- ఉపేందు(డువలె, అగజేన, రా ng పెద్దవాడై న ఆన్న 

చేత, త్యం-నీవు, ఇర్జం-ఇట్లు, పరవాన్ -పరతం తు(డపు, ఆ ఆసీ-ఆయియున్నానో! 

పాదములపైనుండి లేపి సీత లక్ష్మణునితో నిట్లనెను, సొమ్యుడా! నీయందు నాకు 

కోపములేదు, చిరకాలము వర్టిల్లుము. ఇం దునీచేత నుపేర్యదుడువలె జ్యేష్టని 

యాజ్ఞకు బద్దు(డవై ముట్టుచేసికివి, పరతం(శుండవైన సీయందు తపే ప్పేమియలెదు. 

శ్వశూజనం సర్వ మను[క మేణ 

విజ్ఞావయ (పాపిత మత్పణామః, 

[పజానిపేకఅ మయి వ_ర్తమానం 

నూవో రనుధ్యాయత చేత నేతి. 

య" 



౧94, రఘువంశము 

వ్యాఖ : సర్వం, శర్ణకూజ-ం-అ క్రలనందరి", ఆమ కమేణ-|కఎ ము 

ననుసరించి, | పొపితమ “తృణామఃసన్ -చేర్చబడిన నా మస్కారములు గల 

వా(డవగుచు, 'విజ్ఞాపయ- విన్నవింపుము (వీ నియనయగా), మయి-నాయందు, 

వ_మానం-ఎన్నట్టి, సూనోః-మీకుమారునియొక ట్రా | పజాథ్ షేకం-సంలానని 

క్షేపమును (గర్భమును, చేతసా-వ.నసు చేత, ఆ'ధ్యాయత, ఇతి-మంగళ మగు! 

కాక యని స్మరింపుడు, అని, సీత మరియు లక్ష్మణునితో నాయ త్తలందరికిని వరు 

సగా నా నమస్కారముఎందించి, నాగర్భఘునందున్న వారికుమారుని నంతాననీక్నే 
పమును దీపించుండని చెప్పు మని యనెను. నిషిచ్యత ఇతి నిషేకః-గర్భః అని 

యర్థము. “విజ్ఞాషయ” “వి” అను ఉపసర్గతో:గూడి : జ్ఞా- అవబోధనే ఛాతువునకు 

పేరీణార్థకమగ్ు లోట్ మధ; గమపురు షైకవచశము. “అనుధ్యాయత” ఆనుపూర్వ' 

ధ్యై- వా ధాతువునకు లోబ్ మధ్యమ పురుష బహువచనము. 
ఖై 

వ వాచ్య సృషయా మద్వచనాత్స రాజా 

వవశ్నా వికుర్ణ్ధా మపి య 1 స 

మాం భేకవాద కవణా దణ 

శుతస్య కింత డత సకం Sa 61 

వ్యాఖ్య: సః, రాజా-'తరాజు (రాముడు), త్యయా-నీచేత, మద్యచనాత్ - 

నామాటగా, వాచ్యః-చెప్పందగియునా డు. (ఎమ 3యందు వా) సమక్షం-నీకనుల 

యెదుట, వహ్నా-ఆగ్నియందు వివద్దాం అపి-పరిజద్దురాలనై యున్న షప్పటికిసి, 

మాం- నన్ను, లోక వాద _శవణాత్ - _పజలయసత్యవచన" కష్టం విన్నందుస, అహాసీ. , 

ఇతియత్ -విడిచి పెట్లితివరునదియేదికలదో 1 తత్-అద్, తుత్తస్య-| పథ్యాతిని-జె 

దిన, కులస్య-మీవంళమునకు, సదృశంకిం 2 _ తగియున్నదా ? ౪క శుతస్య-కా 

ముశకుగాని, కులస్య - ఇశ్వాకువంశమునకు:గాని, సద లి లకీ౦- గిన దేనా 

నీకన్నులయెదుట నగ్ని పవేళయు(జేసిన నన్ను డహింపక గి హా తుండే 
నీవద్దకి(దెచ్చి “యీమెపరిశుద్దురాలు” స్వీకరింపుమని నీకు(ఇెపె ప్పెనుగదా అ నన్ను 
లోకాపవాద| శ్రవణ మూ[తముజేత విడిచితివి. ఇది శాస్త్రసమ్మతమా? లేక మీ ౨శము 
నకుచితమా? లేక కామచారివై నీయిష్టమువచ్చినట్టు చేసితివా? యని రాజేన మీ 

యన్ననడుగుమని సీత దఃఖించుచు లక్ష్మణునితోసనెనని భావము. “రాజా!” 

యనుట రాజిత లూ. యని యె త్రీపొడుచుట, “జహాసీ?ో ఓహాక్ -త్యాగే 

నాతువునకు లజ్మభ్య పు.ఏ. 
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గ) ff 

శ్లో, కల్యాణ బుద్దె రథవా తవాయం 

న కామచారో మయి శంకనీయః 

మమైవ జగ్యాంతరపాత కానాం 

విపొక వి న్ఫూూర్డధు ర పనహ్యూః G2 

వ్యాఖ్య; అథవా-లేక, కోలా, ఎ మొద్దేః- మంచిబుద్దిమంతు(డవగు, తవ-నీకు, 
మయి-నావిష: 'శమున- దు, ఆయం-ఈక్యాగము, కా గామ టి స్యేవ్భతో (జేసినట్టిదని, 

నశంకనీయః -అనుమానింప( దగివదికాదు (కింతు-ఆయితే) మమైవ (మమ -- 
షా? _నాయొక్కయే, జళ్మాంతర పాఠ వ*నాం- పూర్వజన్నకృత పాప పములయొక్క_, 

పసహ్మః-సహించుటకు శగ్యముగాని, నిహా* విస్ఫూర్ణథుః - -భలమీయగు పిడుగు 

వ లెదా ఇట్లు చెప్పుము, చక్కని శాస్త్ర్రసంస్కారము, భక్మస్యరూపము 

నెటి(గిన బద్ధిగలవా,డవను నీవు చేసిన యీదారత్యాగము కామారమని, ఐనంగా 

శాస్త్ర భర్మ ఈ కలాల విరుద్ధమగు స్వేచ్చా పవృత్తీ యి యెట్లు ఊహిఎచుటకు 

వీలున్నది? ఇది నేను పూర్వజన్మమునందు. జేసిన మవీపాపములకు ఫలమై 

నాపై(బడిన పిడుగుపాపే యని తం(చుచున్నాను, దీనిని అ లి 

“స్తూ స్ఫూర్ణథు ర్య జనిర్హోషః” అఏియకురము. “కామచారొ” నగా శా స్త్రవిరుద్ధ 

ముగా నడచుట. 

yi ఉపస్థితాం పూర్వ మపాన్య లకీష్ణం 

వనం మయా సార్ల మసి |పపన్నశః, 

త చాస్పదం (పావ్య తయాతిరోషాూత్ 

సోఢాస్మి న త్వద్భవనే వసంతీ, 68 

వా॥ఖ్య; పూర్వ్యం- మొ వట, ఉప తాం-ని' స్న జేరిన, లక్ష్మం-రాజ్యలక్ష్మిని, 

అపాస్య-దూరవ ముచేసి మయా, సా 0౦-నాతోంగూడ, వాం-అరణ్యమును, 
పపన్నః, అసి-చేరితివి, తత్-అందువల , 'శయా-అలడ్మిదేత, ఆతిరోషాత్- 
మికి_లికోపమువలన, త్యద్భవనే- -నీగ్భనా ముసందు, ఆస్పదం-నిలుకడను, 

(పాహ్య. ఫొండి, వసంతీ -నివసీంచుచున్న నేను, సోడా. సహింప(జకిక దాను, న, 
అస్మి-కాకున్నాను. నేను వచ్చిన [కొత్త తలో నిన్నువరించిన రాజలక్ష్మి ని వదలివేసి 

RV 16 
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నాయందలి యనురాగముచేత నన్ను(గొని యరణ్యమున కేగితిని. ఆకారణమువలన 
మిక్కిలి _కుద్దురాలైయన్న యాలక్షి నేను మరల నీగృహమందు స్థిరముగా 
నివసించినచో దన పై నీకనురాగము కలుగ(బోచను నీర్ష్యచేత నన్నచ్చట నుండనీక 
గెంటివేసినదని భావించుచున్నాను. సవతిపోరులేకుండ( జేసికొన్న దేమో! యని 
యు త్సేక్ష, “ఆస్పదం | పతిషాయామ్” ఇతినిపాతః. తిష్టవేయుట ఆని యర్థము. 

ట్, నిశాచరోవన్లుతభ_ర్హ్భ కాణాం 

తపస్వినీనాం భవతః (పసాదాత్ 

భూత్వా శరణార్థి శరణార్థ మన్యం 

కథం [పపక్స్యే త్వయి దీవ్యమా నే. 64 

వ్యాఖ్య: నిశాచరోపప్ట తభ ర్త కాణాం - నిశాచర .రాక్షసులచేత, ఉపష్టత. 
పీడింపంబడిన, భ రృకాణాం-తమ భర్తలు గలవారగు, తపన్వినీనాం- మునిపత్ను 
లకు, భవతః-నీయొక్క,  |పసాదాత్-ఆను గహమువలన, శరణ్యా-రక్షణము 
నిచ్చినదొనను, భూత్యా-ఆయియుండి, అద్య. ఇప్పుడు, త్యయి, దీహ్యమానే-నీవు 
సర్వవిధముల |పకాశించుచున్నవా(డవై యుండగానే, శరణార్థం-నన్ను రక్షించుట 
కొఆకు, అన్యం-మరియొక తపస్విని, కథం, (పపత్స్యే-ఎట్టు చేరంగలను? 

పూర్వము మునిపత్నులెందతో తమ భర్తలను రాక్షసులు వీడించుచుండ(గా నీభార్య 
నై యుండుటచేత నన్ను శరణువేడిరి. నీయనుగహమువలన వారికి రక్షణము 
నీయంగల్లితిని. అట్టినేను ఇప్పుడు నీవు విరాజమానుండవై యుండ(గానే యరణ్య 
మున మరియొక తపస్విని యెట్టుశరణువేడ(గలను? రాక్షసభీరువగునాముని నన్నెట్టు 
కాపాడ(గలండు? అని భావము. విషమాలంకారము. 

aE కింవా తవా త్యంతవియోగ మోఘ 

కుర్యా ముపేజాం హతజీవితే 2. స్టికా, 

స్యా (దతణీయం యది మే న తేజ 

_న్వదీయ నుంతర్గత మంతరాయ. రిల్ 

వ్యాఖ్య: కింవా-లేదా, తవ-నీయొక్క_, ఆత్యంతవి యోగ మో ఘే-___ఆత్యంత 

'యోగ-పునః పా పిరహితమగు వియోగముచేత, మోమఘే-నిషృలమైన, ఆస్మిక౯, 
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హకజీవితే-రతుచ ఎజీవితమునందు, ఉ పేజాం-కౌదాసీన్యమును; రక్షణీయం-ఎట్రయి 

ననుగాపాడ(దగినదియు, అంతర్గతం-నాగర్భముననున్నదియు, త్యదీయం-కీదియు 

నగు, తేజః-సంతానఫలకమగు తేజస్సు, మే-నాకు, అంతరాయః-విఘ ము, 

న, స్యాత్ , యది-కాకయుండినదో, కుర్యాం-చేసియేయుందును. సీశాశ గత వియోగ 

మునే యనుభవింపవఐసిన  యీతుచ్చజీవితమును, నాలోగర్భరూపముననున్న 
నీలేజస్సు విఘ్నముగా నేర్పడకుండినచో, వదలివేసియే యుందును, అనంగా గర్భ 
వతిని కాకయుండినచో నీవ్యర్థ జీవితమును త్యజించియే యుందునసి భావము. 

“కృుర్యామ్” డుకృణ్ -కరణేధాతువునకు, “స్యాత్” *ఆసొధాతువునకును లిజ్ 

రూపములు. 

క్షా జ్ జ్యో కళ గ జ్ తి ల్లో, సాహా తవ। సూర్యనివిష్టదృ్భష్టి 

రూర్జగ్గం |పనూళతే శ్చరితుం యతి్కే, 

భూయో యథా మే జననాంతరే౭ పి 

త్వ మేవ భర్తా న చ విపయోగః. 86 

వ్యాఖ్య : సాహం (సా - ఆహం) -అట్టి నిశ్చ మముగలనేను, [వసూతేః, 

ఊర్థ go- పసూతియొక్క_ యనంతరము, సూర్యనివిష్టద ష్టిః-సూర్యమండలముపై 

నుంచ(బడినచుపు గలదాననగుచు, తపః, చరీతుం-తపస్సును జేయుటకు, 

యతిషే3- పయత్నింప(గలగు. యధా-ఏవీభమున, భూయః-మరల, మే-నాకు, 

జననాంతరే, అపి-పునర్ణన్మయందును, త్యం,ఏవ-నీవే, భరా-భ ర్రవగుదునో, 

వి పయోగః, న,చ-వియోగములేకుండునో అట్టి తపసు*ను జేయ(గలనని 

యర్థము. ఇప్పుడు నాగర్భమున సీవంశాంకుర ముంగుటచేత నాశరీరముకేశించు 

టము(గాని తపః క్రేశమునగుభవించు టకు (గాని యోగిముకాదు. (పసూతియనంత 

రమున శరీరమును లెక్కచేయక ఘోరమైన తపస ను జేసి తత్సలముగా 

రాఃబోవునాజన్మమున సీవే నాభ రవై విమోగరహిత జీవనము" గడుపుసట్టు 

చేయుదునని భావము. “యతి షే” యతీ- పయత్నేధాతువునకు ల్ఫుట్ ఊఉ. ఏ 

శో నృపస్య వన్లా[శమపాలనం యత్ 
౧ (a ఓ 

న పవ ధర్మో మనునా (పణీతః, 
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నిర్యాసితా చేవ మత _న్హయా వాం 

తపస్విసామాన్య మవేకణీయా. 67 

వ్యాఖ్య : వర్ణాశమపాలనం, యత్-బ్రాహ్మణాది వర్ణధర్మముల 
యొక్కయు | బహ్మచరా, దాక శమభర్మములయొక శ్రాయు పాలనమేదికలదో, 

స, ఏవ-అదియే, నృపస్య-రాజుయొక్క, ధర్మః-ధర్మముగా, మనునా, 

| పణీతః-మ ఏవుచేత( జెప్పంబడినది. ఆతః-- ఈకారణమువలన, ఏవ౩-ఇట్టు, 

త్యయా-నీచేత, నిర్యాసితా, అపి-వెళ్ళ(గొట్ట(బడినదాననై నను, ఆహం-నేను, 

తపస్విసామాన్యం జ తపస్విజనులందజీితో సమానమగురీతిని, ఆవే౫ 

జ్రీయా-చూడ(దగియన్నాగు. లోకమునఆదలి వర్దా శమములకు(జెందిన పజలను 

దగినరీతిని పాలించుటయే రాజుకు ధర్మమని మనువుచెప్పియున్నా(కు. కనుక 
నన్ను భార్యనుగా కాకపోయినను ఒక తాపసన్త్రీనిగా జూచి నాకు రక్షణను గల్పిం 

పుము, నిర్వాసితురాలుగదా! యని యుపే్షకసేయకు మని భావము. “యత్, 

సఏవ” ఇచ్చట తచ్చబ్దిముయొక్క_ లింగభేదము విధేయమగు “ధర్మః” అను 
శబ్దము ననుసరించి వచ్చినదని తెలియవలెను. 

శ్లో. తథేతి తస్యాః (ప్రతిగృవ్యా వాచం 

రామానుజేద భష్షివథం వ్యతీత, 

సా ము_క్షకంఠం వ్యననాతిభారా 

చ్చ|కంద విగ్నా కురరీవ భూయః. 68 

వ్యాఖ్య: తథేతి (తభా -- ఇతి) -ఆ ర్రైచె ప్పెదనని, తస్యాః, వాచం-ఆసీత 

యొక్క మాటను, , పతిగ ఎపహ్యా-అ ఎగీకరించి, రామానుజే-లక్ష్మణు(తు, దృష్టేసథం- 

చూపునక ందుమార్గ మును, వ్యతీతే (సతి)-దాటివెళ్ళిన వా(డుకా(గా, సా_సీతాదేవి, 

వ్యసనాతిభారాత్ -దుఃథాతిరేక మువలన, ము క్రకంఠ ౦- పెద్దగాక ంఠము విడివతునట్లు, 

నిగ్నా-భీతయై, కురరీవ- పెద్దగా ఆరచు అనాగరిక స్త్రీవలే, భూయః-మాటిమాటీకి, 
వ[కంద-ఏడ్చెను. వెనుక(జెప్పిన సీత పలుకులను గహించి అల్లే రామునికి విన్న 

రించెదనని లక్ష్మణుండు తిరిగివెళ్ళుచుం గనుచూపు మేరను దాటగా సీతాదేవి దుఃఖ 

మును భరింపలేక భయకంపితురాలై మాటిమాటికిని “పెద్దగా నేడ్చుచుండెను. 
“కురరీవొ అను ఉపమానము సీత యడవిలో భయముజేత తన సొకుమార్య 
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నాగరికత్యములను విడచి యేడ్చె ననుభావమును సూచించుచున్నది. “చ|కంద” 
(కది-వై క్షబ్యేఆను ధాతువునకు పరమ్మైపదిలిట్. ఆవవరాలై యేడ్చెనని యర్థము. 

శ్లో. నృత్యం మయురాః కుసుమాని వృణా 
దర్భా నుపాతా౯ విజహు రరిణ్యః, 

తస్యాః |పపన్నే సమదుఃఖభావ 

మత్యంత మాసీత్ రుదితం ననే౭_ పి. 69 

వార్థిఖకిః: మయూరాః-నెమళ్ళు, సృత్యం-నాట్యమును, వృమాః -వృక్షములు, 

కుసుమాని--పువ్వులను, హరిణ్యః-ఆడులేళ్ళు, ఉపాత్తాక౯,దర్భా౯-నోటియందుంచు 

కొన్న దర్భపరక లను, విజహుః-విడిచి పెట్టినవి, తస్యాః-ఆఎతకు, సమదుఃఖ 

భావం-సమానమగు దుఃఖానుభవమును, | పపన్నే -పొందినట్టి, వనే, ఆపి-వనము 

నందు(గూడ, అత్యంతం-ఆధికాధిక మైన, రుదితం-కోకము, ఆసీత్-నెలకొనెను. 

సీతశోకమును ఏనుచున్న నెమళ్ళు నృత్యమును చాలించెను; వృక్షములు కన్నీ(టి 

చుక్కలవలె పూలనురాల్చెను; లేళ్ళు నోటియందలి దర్భపరకలను నైల జార 

విడిచెను. ఇట్టు సీతతో సమదుఃఖము నసుభవించుచున్న వనమునందు తము 
ఆత్యంత మైన శోకము నిండిపోయెను. “వనేఒపి” ఇచ ఎటి అపి’ శబ్దము నము 

నందేకాక శోకము అయోధ్యయందును, రామునీమందిరమందును మిక్కు_టమయ్యె 

నని సూచించును. 

శ్లో. తా మభ్యగచ్చ్భత్ రుదితానుసారీ 
కనిః కు శిధ్యావారణాయ యాతః, 

నిషాద విద్ధాండజ దర్శనోత్స్థః 

శ్లోకత్వ మాపద్యత యస్య శోక, T0 

వ్యాఖ్య : కుశేధ్మాహరణాయ-ధర్భలను సమిధలను దెచ్చుకొనుటకొఆకు, 
యాతః-వెళ్ళినట్టి, కవిః-కవియగు వాలీ కి, రుదితానుసారీ(సఇ)-ఏడ్పునువినుచు 

వచ్చువా(డే , తాం-ఆసీతను, అభ్యగచ్చత్ -చేరెను నిషాదవిద్ధాండజదర్శనోత్థః..... 

నిషాద-బోయవానిచేత, విద్ద-వాణముచే( గుచ్చి చంప(బడిన, ఆండజ_| కౌంచపమ్షి 

యొక్క, దర్శనో శ్థః-దర్శనముచేత “ ఉత్పన్నమైన, యస్య_ఏవాల్మీ కియొక్క. , 
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శోక;_దుఃఖము, కోకత్యం-కోక రూపమును, ఆపద్యత-పొందెనో! నిత్యాగ్ని 

వో (తాదులక్షై స్వయముగా దర ఏలినుః సమిధలను దెచ్చుకొనుటకు వచ్చినవాల్మీకి 

సీతయేడ్పును వినుచు నామెవద్దికివచ్చెను. కరుణాళు(డై నయేవాల్మీకి తమసాతీర 
మున వ్యాధునిచేత. జంప/బడిన మగ కౌంచపక్నిని జూచుటచేత( దనలోనుబికి 
వచ్చిన శోకమునకు కోక త్యమును ఆనా, “మా నిషాద (పతిషాం 

త్య మగమః శాశ్వతీః సమాః, య్మత్కాంచమిథునా జేక మవధీః కామమోహితమ్” 

ఆను వా గూపమును ఇచ్చియుండెకో! వాల్మీకి సీతవద్దిక్ జూడవచ్చుట ఆత! 

డత్యంత దయాళువగుటచేతనే యనియు, పశుపజ్యాదులయందే దయాతంతుండై 

యున్న యత(డు సీతాళోకమును విని యచ్చటికివచ్చుటలో వింతలేదనియు 
గహింప(ద గును. ఇచ్చట “కవిః” అని వాల్మీకిని గుజించి నిరుపపదముగా( గాః 

దాసు చెప్పటలో నతని యుద్దేశమున “కవి” యమిన(గా వాల్మీకియనియ నత. 
డొక్క డే కవిశబ్బవాచ్యుండనియు భావము. కాళిదాసునకు వాల్మీకి పెం గలభ క్రి ని ఈ 

(పయోగము స్థిరపరచును. 

ఖో త మకు నేశావరణం (పమృజ్య 
౧m 

సీశా విలాపా ద్విరతా వవందే, 

తనై్యై ముని ర్టోవాదలింగదర్శి 

'దాశ్వాక సుపు[తాశిష మీత్యువాచ. 71 

వ్యాఖ్య : సీతా-సీతాదేవి, విలాపాత్ _ఏడ్పునుండి, విరఠా-విరమించినదై , 

నె తావరణు-చూపునకు( [బితిబంధక మగు, అ త-కన్నీ టిని, (వమృజ్య-తుడుచు 

కొని, తం-ఆవాల్మీకిమునిని, వవందే-నమస్కరించెను. దోహదలింగదర్శీ-_ సిత 

యొక్క గర్భచిహ్నములను జూచుచున్న, మునిః -వాల్మీకి, తస్యె-ఆమెకు, సుపు 
_తాశిషం-“సుపుత పా ప్తిరస్తు” అను నాశీర్యచనమును, దాశళ్యాకా-ఇచ్చినవా(డై, 

ఇతి-ముందు(జెప్పబటోవురీతిగా, ఉవాచ-పలికెను, వాల్మీకి తనవద్దికిరా(గానే సీత 

పెద్దగానేడ్చుటను మాని, చూపునకడ్డ ముగానున్న కన్నీ టిని. దుడుచుకొని, ఆతనికి 

నమస్కరించెను. వాల్మీకి యామె గర్భవతిగానున్న సంగతిని గు ర్తించి, “సుపుత 

(పా ప్తేరస్తు” అని దీవించి సీతతో సీరీతిగా (ముందువచ్చుక్లోకములు) ననెను. 
“దాళ్యాక”ో ఇది “దాణ్ దానే” ఆనుధాతువుపె క రసు” (పత్యయాంతము. దీనిని 

వైదిక ప కియయందు పాణిని “దాళ్యా”నిత్యాదిసూ తముచే నిపతించెను. దీనివలన 
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కాళశిదాసునకుగల వై దికభాషా పరిచయము తెల్పమగును. “వవందే” వది-ఆభివాద 
నస్తుత్యోః ధాతువులిట్ రూపము. 

శ్లో. జానే విసృష్టాం |పణిధానత స్వాం 

మి థార్టిపవాద తుఖి కేన భర్తా", 

త న్నా వ్యథిష్టా విపయాంతరస్థం 

(పాప్తాసి వై దేహి! పితు ర్ని కేతమ్. 72 

వ్యాఖ్య : త్యాం-నిన్ను, మిభ్యాపవాదమభిలేన.. మిభ్యాపవాద-అనత్య 

ము నాధారపడిన లోకనిందచేత, మథిలేన-కలత(జెందిన, భ -భ ర్రచేత, 
విస్ఫ ం-విడిచి పెట్టబడిన దానినిగా, (పణిధానతః-సమాధి ద కేశ వానే. 

ఎలు! _చున్నాను. హేవై దేహి-ఓసీతా! విషయాంతరస్థం-దేకాం మునందున్న , 

పితుః, నికేతం-తం[డియొక్క_ యింటినేే _పాప్తాసి (1పాపా- అసి)-చేరితివి. 
తత్ -ఆందువలన, మావ్యథిష్టాః-దుఃఖింపకుము. వాల్మీకి యిట్టనుచున్నా (తు, 

ఆసత్య విషయముపై నాధారపడిన లోకులనిందవలన భయపడినభ ర్రజేత నీవు 
విడువ(బడితివని ఆంతరదృష్టితో (గనుగొనుచున్నాను. ఓవిదేహతనయా! నీవు మరి 
యొక [పదేశ మునందున్న మీతం[డియింటినే చేరినావు కనుక దుఃఖింపకుము. 

“పితుర్ని కేతం” తాను జనకచ / కవ ర్రీతో సమాను(డ ననియు, తనయా) శమము 

సీతకు యిట్టీనిల్బనియు, ఖ్ ర్తచేవిడువ(బడిన యిల్హాలు పుట్టినింటిలో నుండుట ధర్మ 

మనియు వాల్మీకిమునియఖి, పాయము. “జానే” జ్ఞా-ఆవబో ధనే ఆనుధాతువునకు 

ఆత్మనేపది లట్ ఉత్తమపురుష, ఏ. “మా-వ్యథిష్టాః” వ్యథ-భయసంచ 

లనయోః ఆనుధాతువునకు ఆత్మనేపది లుజ్ మధ్య. పు. ఏ, “అవ్యథిష్టాః" 

అనునది నిజరూపము. ఇచ్చట “మూ” తో జేరుటచేత “నమాజ్ యోగే” 

ఆనునిషేధమువలన “ఆ” లోపించి వ్యథిష్టాః అయినది. 

ల్లో... ఉళ్టాతలోక్కతయకంటకే ఒపి 
సత్య] వతి జై ౭౬ ప్యవికత్తనే ౭_పి, 

తాం [ప్రత్యక స్యా త గాలుష పవృత్తా 

వ్తేవ మన్యు ర్భృరళా[గజే మే. 
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వ్యాఖ్య : ఉత్ధాతలోక [తయకంటకే, ఆపి-ఉక్థాత----తీసివేయంబడిన, లోక 

_శయకంటకే, ; కు ములకు కంటక, పాయడగు" రావణు(డు గలవా(డు, ఆపి- 

బెనను ను సత: పతి జ జాపి-సత్యసధు(డై యున్నను, ఆవికత్సనే, అపి-అత్మళ్ళాఘా 

పరాయణు(కు గా న్నను, త్వాం, _పకతి-నిన్నుగుజించి, అకస్మాత్ -ఆకారణముగా, 

కలుష_పవృత్తౌ-గర్హి స్ [పవ ర్రనముగల, భరతా గజే-రాముగియందు, మే-నాకు, 

మన్నుః-కోపము, అస్తేంవ (ఆస్తి-ఏవ) ఉండనేయున్నది. సీతా! ముల్లోకము 

లకు “గంటక [ప్రాయందగు రావణుని వధించి లోకోపకారమును జేసినవాండును, 

సత్యసంధు(తు, ఆత్మళ్లాఘాదూరు (డు నగుటచేత స్నేహపాతు(డై నప్పటికిని సీవిష 

యమున( గలుషవ ర్తనమునుజూపి ఆగుణముఐన్నిటిని మాయించుదోషమును జేసిన 

భరతా _గజుడంపే నాకెంతో మంటగానున్నది సుమా! ౪ కన్నా (కు వాల, “భర 

తా, గజి శబ్దము నామన జస అమ ధే వచన పకారము వాల్మీకి 

“రామ క్ నామము నచ్చరింపలేదన సీత _గహించుట (పయోగింప(బడినది. 

వాల్మీకి చేసిన హరా మాప సీతను ఓదా ్పటీకుద్దేశింప? బడినదని 

మనము | గహింసవలయును, నిజముగా వాల్మీకికి రామునిపై గోపము వచ్చుట 

యసంభవముగదా! 

శ్లో. తవోరుకీర్తిః శ్వళురః నఖా మే 

సతాం భవోచ్చేదకరః పితా తే, 

ధురి స్థితా త్వం పతిదేవతానాం 

కిం తన్న యెనాసి మమానుకంప్య్యా!ః 74 

వ్యాఖ్య ౩ ఉరుకీర్తిః2మహాక్రీ ర్తిమంతుండగు, వశ్వపరః-మీమామ, 
మెసథో- నాకుమి తుండు; తేపితా-మీతం డియగు జనకచ|కవ ర్తి, సతాం-విద్యాం 

సులకు, భనోచేేదకరః- జ్ఞానోపదేశముచేత సంసారదుఃఖమును దొ (గించు 

_బహ్మజ్ఞాని; త్యం-నీవు, 'పతిదేవతానాం- పతి; వతలయొక్క, ధురీ- ఆగ నము 

నందు, స్థితా-ఉన్నట్టిదానవు; యేన- ఏకారణముచేత, మమ-నాకు, అను ంప్యా- 

గౌరవముగా దయచూప(దగినదానవు, నాసి (న--ఆసి)-కాకున్నావో!, తత్ కిం- 
ఆదియేది? మీమామ నామ్ తుండు, _(బహ్మజ్ఞానియైన మీతర్మడి నాకుపూజ్యు(డు, 

సీవా పతిివతలలో నుత్తమురాలవు. ఇక నిన్ను దయతో నాయా, [శమమున 

నుంచుకొనకుండుటకు. గారణమేమున్నది? ఏదియులేదు; నీవు సర్యధా వాకు ఆదధ 

ఫీయురాలవని వాల్మీకి సీతతో ననెను. 
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ళో, తపస్వి సంసర్గవినీతన శ్రే 
గా గ హి 

తపోవనే సీతభయా వసాసి౯, 

ఇతో భవిష్య త స్రీనఘప్రనూశేః 

అపత్యనంస్కారమయో విధి స్తే, ర్ 

వ్యాఖ్య : తపస్విసంసర్గవినీతస త్వే-ంతపస్విసంసర్ల వ్ర మునిజను లయొక్క_ 

స్నేహముచేత, వినితసతే-శాంతములగు మృగములుగల, అస్మి౯, తపోవనేె_ 

ఈతపోవనము :=చు, వీతభ యా-భరుములేనిదానవగుచు,  వస-నివసింపుము. 
ఇతః-ఈవనమునందే, అనఘ _పసూతేః-సుఖ పసవము గలిగిన, తే. నీయొక్క, 

ఆపత కసంసా గ్రారమయః -సంతానమునకు శాతకరాదిరూపమగు, విధి 8-ఆనుష్టానము 

భవిష్యతి - జరుగ(గలదు. మునుల సహవాసము 3ేత (కార్యమును విడిచి” జంతువులు 

గల యోకపోవవము౮ందు నిర యముగా నివసింపుము. నీవు సుఖముగా [ పసవిం 

చిన పిమ-ట నీస:తానమునకు జొతకర్మావికమగు అనుష్టానము ఇచ ఎటునే జరుప 

బడునని వాల్మీకి సీతకు(జెప్పెను. “ఇతః” అస్కికాఇతః ఆసవ్మిగహము, "సార్వ 

విభ క్రిక స్తసిః” అను, పమాణమువలన ఇదంశ బ్రమునకు స ప్రమ్యర్థ మున వచ్చిన 

“తసిల్” | పత్యయాంతమగు నవ్యయము. 

శో, అశూస్యతీరాం మునినంనివేవై * 

తమోనిహం|తీం తమసాం వగావ్యా, 

తతె కతోత్సంగ బలి కియాభిః 

సంపత్స్య తే "తే నుననః (పసాదః. “౯/6 

వ్యాఖ్య : మునిసంనివేశై ।-.మునులయొక రా కుటీరములచేత, ఆకూన్తతీరాం- 

నిండిసయొడ్డులుగలదియు, తమోనిహం[తీం-శోకమును, పాపమును దొల.గించు 

నదియు నగు, తమసాం-తమసానదిని, వగాహ్య- పవేశించి (ఆనదిలో స్నానము 

చేసి యనియర్థము), తత్రైకతోత్సంగబల్మ కియాఖిః._.. త త్రైక తోత్సంగ- అనది 
యిసుకదిబ్బలనడుమ(జేయు, బలి కియాభిః-ఇష్టదేవతాపూజలచేత, తే, మనసః- 
సీమనస్సునకు, పసాదః-నై ర్మల్యము (సంతోషము), స౭పత్స్యతే-కలుగ(గలదు, 

ఉభయతీరములంచును మునుల కుతీరములతో- నిండిన తమసానదీ జలములందు 

స్నానముంజేసి, ఆనదియిసుక తిన్నెల పై యిష్టదేవతాపూజలు సలుపునప్పుడు 
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నీమనస్సు నిర్మలమై శోకము నశించు నమ్మా! యని వాల్మీకి పలికెను. “సం 
నివిశంతే యేమ ఇతి సంనివేళాః” ఆని వి గవాము. “వగాహ్య” ఆవగావ్యాకు 

రూపాంతరము. “సంపత్స్యతే, సమ్ ఆను ఉపసర్గతోంగూడిన ప * -గతౌధాతువువ 

ల్భుట్ | ప.పు ఏ. (సంపత్స్జతే, సంపత్స్యేతే, సంపత్స్యంలే, ఇత్యాది). 

శ్లో. పుష్పం ఫలం చా ర్తవ మావారంతో 

వతీజం చ బాలేయ మక్ళష్టరోహి, 

వినోదయిమ్యంతి నవాభిమంగా 

ముదారవాచో మునికన్యకా స్వాన్. 77 

వ్యాఖ్య; ఆ ర్రవం-ఆయాబుతువునకు సంబింధించిక, పుష్పం -పూలను, 

పిలంచ-పండ్లను సైతము, ఆకృష్టరోహి-దున్నక నాటకయే మొలచిన, బాలేయం- 

బలికి (పూజకు) యోగ్యమగు, వీజం, చ-సీవా రాదిధాన్యమును గూడ, ఆహ 
రంత్యః- తెచ్చువారును, ఉదారవాచః-చక్క(గా చూట్టాడువారును నగు, ముని 

కన్యకాః-తాపసకన్యలు, నవాథిషంగాం-నూతన దుఃఖముగల లేదా క్రొ త్తగాస్నేసాతు 
రాలవైన, త్వాం-నిన్ను; వినో దయిమ్యంతి-ఆనందపరుప(గలరు. సురథిళము 

లగు పూలు, మధురములగు పండ్లు, పూజార్థ మె దున్నకయే పండిన నీవారధాన్య 

మును నీకిచ్చుచు, చక పాగా భాషించుచు మునిక న్యలు (కొ _తదానవై ననిన్ను 

సంతోషపరచుచు నీశోకమును దొల(గింతురు. “పువ్బం, ఫలం, బీజంో జొత్యేక 

వచనములు. “బలయే హితం బాలేయం” అని వ్మిగహము, 

ళో పయోఘయై రాళశమబాలవృజా౯ 

సంవర్టయంతీ న్వబలానురూమె 8, 
అసంశయం (పాక్ తనయా వవ శ్తే; 

_స్తనంధయ [పీతి మచాప్ఫ్యసి త్వమ్. 78 

వ్యాఖ్య: స్యబలానురూపైః-నీశ క్రికిదగిన, పయోఘటైః-జలకుంభములచేత, 
ఆ శమబాలవృషు౯ -ఆ| శ్రమమునందలి చిన్న మొక్కలను, సంవర్ణయంతీ పెంచు 

చున్న, త్వం-నీవు, తగయోపప త్తేః-పు_తోత్స త్తికి, (పాక్ -ముందుగానే అసంళ 
యం-నిస్సంశయముగా, స్తకంధయ। పీతిం-శిశవిషయక మైన యానందమును, అవా 
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పృ్యసి- పొంద(గలవు నీశ క్రికిదగిన చిన్నకడవలతో నీరునుదీసుక వెళ్ళి చిన్నచిన్న 

యా[శమవృక్షక ములకు దోసి వాటిని బెంచుచున్న నీవు, సీకు( బుతోత్పత్తి 

కలు 1కముందే తప్పక శిశుదర్శ": లాఎన పోషణాదులవలన( గలుగ(బోవు ప్రీతిని 
హొంద(గలవమ్మా! అన్నా(డు. “పయోఘ_టెః” స్తవ్యమునిచ్చుటను, సనంభయ 

శబ్దము రాబోవు శిశదర్శనముష ధ్యనింప( జేయుచున్నవి స్రీలకు సంతానోత్న త్తి 

పోషణాదులు సర్వదుఃఖములను విస్నరింపంజేయునన్నది ముఖ్య తాత్పర్యము. 
ఆందువలన నిట్లు ఓదార్చుట. 

శో, ఆను|గవా [పతృఖినందినీం తాం 

వాల్మీకి రాదాయ దయార్ద 9చేళాః, 

సాయు మృగాధ్యాసి త వేదిపాఐ్ట్విం 

స్వ మా[శమం ఇాంతమృగం నినాయ. 19 

వ్యాఖ్య : దయార్ద్ర చేరాః-కరుణామయచిత్తుండగు, వాల్మీకిః-డాల్మీకి.ఎుని, 
అను గహ -.పత్యభిశందినీం-తానుచూపిన యను! గహమునుగురించి యెంతోసంతోష 

పడచున్న, తాం-ఆసీతాదేవిని, ఆదాయ-రీసికొని, సాయం-సాయంకాలమున, 
మ గాధ్యాసితవే పార్మం—మృగ-లళ చేత, అధ్యాసిత-కూర్చోంబడిన, వేది 

పార్శ్యం-యజ్ఞవేదిక [పక్కచోటులుగలదియు, శాంత మృగం-శాంతస్యభావముతో 

నున్న శార్జూలాది మృగములు గలదియునగు, స్వం, ఆ_శమం-తన యా శమమును, 

నిశాయ-చేర్చెను. దయావంతు(డ గు వాల్మికి తానుచూపినయాదరమున కెంతగానో 

యానందించుచు గృతజ్ఞారాలై యున్న సీతను తనయా శమమునకు దీసుక వెళ్ళేను. 
“సాయం” అనుట, సీత చాల్మీకివచనముల కంగీకరించుట క ంత సేపుపట్టినదనియు, 

ఆశ్రమము శాంతమృగముగా ( గనపడుట కదెసమయమనియ మున్నగు భావములు 

స్ఫురింప (జేయుటకు. “వాల్మీకిః తాం ఆశ్రమం నినాయో ద్విక ర్మకక ర్రరి 

పయోగము. 

ళ్, తా మర్పయామాన చ శోకదినాం 

తదాగమ(పీతిషు తావసీమవు, 

నిర్వి షసారాం పితృభి ర్హిమాంళో 

రంళ్యాం కలాం దర్శ ఇవ మధిషు. 80 
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వ్యాఖ్య : శోకదీవాం,తాం-శోకముచేత దీనురాలె లై యున్న యాసీతను, 

తదాగమ పీతిమ- ఆసీతరాకచేత సంతుమ్షరాం డగు, తాపసీమష- -మునిపత్నులయందు. 

పితృభిః-అగ్ని ష్యాత్తాది పితృదేవతలచేత, - నిర్మిషసారాం- భు క్రమగుసారముగల, 

హిమాంళో:-దం, దునియొక్క )-; ఆంతాంం, కలాం మిగిలిన చివరికళను, దర్శః- 

ఆమా నాస్యాకాలము, ఓషధీషు, ఇవ-ఓషధులందువలె, ఆర హూక్? 

చెచుగూడ. వాల్మీకి తనవెంట/దీసుకపోంబడి, శోకా గ్రయియన్న సీతను ముని 
పతు ్నలుచూచి సంతోవపడుచుండ వారికి సీతయాతిభ్యాదులను నిర్ణ రింపు(డని 

యప్పగిందెను. ఆయర్పణము పితృదేవత* భుజింప౧గా మిగిలిన చయ్మదుని చివరి 

కళను దర్శకాలము మ" .ధులకప్పగెంచినట్టుగా నుండెనట. సీత దుఃఖత పయ గుటచెత 

సర్యసొందర్యముు గొ గోయిపోమి కళామా, (త ప తాపసీజనమున 
కానందమునే యోషదీకునికళ యోవధులకువలె గూ ర్చెగట “అమాయాంతు సదా 

సోడ ఓవదీః | పతిపద్యతే” ఆ౨ ద్యాసవచనము, తల ఉపమ. 

శ్లో. తా ఇంగుదిస్నేవాళక్ళత పదిప 
గా 

యు కే 
మా _స్తీర్ష మేధ్యాజినతల్ప మంత$ః, 

తనై ౪ సపర్యానుపదం దినాంతే 

నివానహేతో రుటజం వితేరుః. 61 

వ్యాఖ్య : తాః-ఆతపస్యికాంతలు, తమ్రై-సీతకొజకు, సపర్యానపదం- 

పూజానంతరము, దినోంతే-సాయంకాలమునందు, నివాసహేతోః-సీతానివాసము 

కతొజకు, ఇంగుదీసే హక తే _పదీపంఇంగుదీ సే మోస నూనెచేత, క ఎత (వదీ 

పం-వెలిగింప(బడినదిపముగలదియు, ఆంతః_లోపల, ఆ సీ “ల్పిం-ఆ_స్త స్తీర్ణ_పరువ( 

బడిన, మేధ్యాజినతల్పం-పరిజద్ధచై మెన క. ష్టాజినమే పడకగాగలడియునసు “ఉటణం- 

పర్ణశాలను, వితేరుః-ఇచ్చిరి. మునిపత్నులు సీతకు ఆ శమవాసయోగ్యమైన, 

విడిది నిచ్చిరని భావము. “ఇంగుదీ కాపసతరుః” అనియమరము. “వితేరుః”వి అను 

ఉపసర్గతో(గూడిన తృూ- ప్పవనతరణయోః అనుధాతువునకు ఇచ్చుట అనియర్థము, 

ఖో. తతా ఖిషేక పయతశా వసంతీ 

(పయు క్తవూజా విధినా తిథిభ్యః, 
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వన్యేన సా వల్కలినీ శరీరం 

పత్యుః (పజాసంతత యే బభార. 62 

వ్యాఖ్య ; త|త-ఆయా శమమునందు, అభిషేక పయకా-స్నాననుచేత 

నియమముగలది యగుచః, వసంతీ-నివసించుచున్న దియె, విధినా-శాస్ర్రవిధానము 
చేత, ఆతిఢిభ్యః- అతిథులకు, [పయు కపూజా-చేయ(బడిన సత్కారముగలడియై, 

వళల్క-లినీ-వల్కలముధరించిన, సా-*ఇసీత, పత్యుః-భ ర్రయొకి,, [పజాసంత 

తయే-సంతానము ముందుకు సాగుటకొణకె , వన్యేన-కందమూల ఫలాదికముడేత, 

శరీరం-శరీరమును, బభార-పోషించెను. స్నానము, ఆతిథీపూజ, వల్కలధారణము 

మొదలయిన తాపసీవృ తిని 3వలంబించిక సీత, భ _ర్రయొక,_ సంతానము ఆవి 

చ్చిన్నముగా సాగవలెనను కోరికచే మా తము ఆరణ్యలభ్యనుగు కందమూలాది 

కముచేత శరీరమును పోషించుకొనెను. లేనిచో నుపవాసాదులు చేసి.ముండెడిదే 
యని భావు, 

శ్లో. అపి (పభుః సానుళయో 2ధునా స్యాత్ 

కి ముత్సుకః శ్యకజితో 2పి హస్తా, 

శశంస సీతాపరిచేవనాంత 

మనుప్టితం థఛానన మ|గజాయ. 6లి 

వ్యాఖ్య: పభుః-రాము(డు, ఆధునా, ఆపి-ఇప్పటికై నను, సానుశయః-సాను 

తాసముగలవా(డ-, స్యాత్ కిం-ఆ యయుండునో (లేదో), ఆని ఉఊత్సుకః-త్వరపతు 

చున్న, శ _కజితః-ఇం| దబిత్తును (కర్మణిషష్ట్ర) హనా, ఆపి-చంపిన లక్ష్మణుడు 

సెతియు, సీతాపరిదేవనాంతం-సీతానిలాపమే ఆంతముగా(గలదియె,  ఆనుష్టితం- 

తనచేనాచరింప(బడిన, శాసనం-ఆ ను, కం శళంస-వివర 
ముగా( జెప్పెను. లోకాపవాదలీతు.  కాఠరిన్యమునువహించి సతను బంవవేసిన 
రాముడు అయ్యో! ఇట్టిపని చేయ లసివచ్చెనే! యని పళ్చ్ళాత్తపుండయ్యెనో లేదో 

ఇంతలో త్యరత్యరగావచ్చిన లక్కణు(తు పీతగ్గోకించువణకు౧గల శాసనానుష్టాన 

నమును అన్నకు నివేదించెను. “శ కజితఃహన్తా” యను విశేషణము లత్ష్మణు(డు 

మహాపర్శాకమనంతుడై యున్నను రామశాసనము ననుష్టించుటయందు విధేయతగల 
వా(డని సూచించును. 
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శ బభూవ రామః నవాసా నజాష్బః 

తుపారవరీ వ నవాన్య చందః, 
య 

'కాలీనఖీశేన గృవో న్నిరస్తా 

న కేన వై దేపానుతా మన న్తః. 84 

వ్యాఖ: : సహ ా-లక్షణు(డు ప్న వంచిన వెంట నే, సవాష్వః-కన్నీ 

టితో (గూడిన, రామః-రాముండు, తుషారవర్గీ-న ందుచుక._లనుగురియుచున్న, 

సహస్యచందః, ఇవ-పొషమాసచం దుడువలె, బభూవ-అయ్యెను. కౌలీనభీ తేన - 
లోకాపవాదమువలన భయపడిన, తేన-రామునిచేత, కేవాసుతా_సీతాదేవి, 

గృవాోత్, నిరసా-ఇంటినుండి వెళ ఇ"గొట్టంబడినదిగాని, మన తనమనస్సుసుండి, 

న-కాదు లక్ష్షణు(తు సీలార్యాగ మును వివరింప(గానే క నుండీ య, శువులు 

రాల్చుచున్న రాముడు తుషారముమువర్షించునట్టి ౧మా మాసపుచందునివలె 

నయ్యెను. తానై సీతను బంపినవానికాదళ యెట్టువచ్చెననంగా లోకాపవాద 

భీతు(డై యింటినుండి బహిష రించెళుగాన త. మనస్సు" ండికొద, మనసు 

సీకావిషయకమగుదుఃఖము కలిగియేయిన్నండున  ఆట్టుకన్నీరురాల్చె నని 
భావము. ధీరు(డై నపురుమ(తు బోరునయేడ్సుట తగదుకావున తుషెరోపమానము 
కసీ" కటికిజెప్ప (బడినది. అలంకారము: ఉపమ. “మస స్తో పంచమ్మర్థ మున 

“*తసిల్” [పత్యయాంతమగు నవ్గయము. 

శ్లో, నిగ్భవ్యా శోకం స్వయ మేవ ధీమాకా 

వర్ణా (శమా వేకణజాగరూకః, 

స (భాతృసాధారణభోగ మృద్ధం 
రాజ్యం రజోరి_క్షమనాః శాస. ch 

వ్యాఖ్య : ధీమాకా-బుద్ధిమంతు (డగు, సః-ఆరాము(డ , స్వయం, పవ. 

తనకు (దానే, కోకం_సీ తావియోగదుఃఖమును, నిగృహ్య. *పష కొని, వర్ణా శ్రమా 

వేక్షణజాగరూక: 8--వర్ద్యాశమ- క క జలవర్ణా శవ ఛభర్మాచరణమయొక్క , స 

పర కవేక్షణమునందు, జొగరూక :-అ[్రమత్తు (డై, రజోరి క్రమనా 8-రజోగుణ 

[పయ క్రమగు భోగలాలసత్వము లేనిమనస్పుగలవా (డగుచు, భా" సాధారణ 

భోగం-సోదరులందరికిని సమానమగు సుఖానభవమ:గల, బుద్ధం, రాజ్యం-సర్వ 
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సంపత్సమృద్ధమెన రాజ్యమును, శశాస-ఏలెను. దైవికము కానందున ితరు 

లోదార్చుటకు వలనుపడని సీకావియోగ దుఃఖముకు తానే నిరోధించుకొని, వర్ణా 
_మభర్మానుసరణము _పజలకుముఖ్యముగావున _ వారిపవ ర్తనపర్యవేక్షణము 
నందు శాగరూకు(డై, సోదరులకంటే తనకు విశేషములేని భోగము ననుభవించుచు 

సర్వసమృద్ధమైన ఆయోధ్యారాజ్యముకు రాము(డుపాలించుచుండెనని భావము. 

“కాస” శాసు-ఆనుశిష్టా ధాతువునకు లిట్ | ప.పు ఏ. 

శ్లో. శతా మేకభార్యాం పరివాదఖీరోః 

సాధ్వీ మపి త్య_కవతో నృపస్య, 

వడు న్ఫినంఘట్టనుఖం వసంతీ 

"కేజే నపత్నీరహితేవ లతీః. 86 

వాఖి : పరివాదలీరోః _ ఆపకీ శ్రికిభయపడువా(డుగావున, నక భార్యాం, 

ఆపి-ఒక తెయేభార్యయైయున్నప్పటికిని, సాధ్వీ:, ఆపి-పతి వతయెయున్నప టి 
కిని, తాం-సీతాదేవిని, త్య క్రవతః-విడిచి పెట్టిన, నృపస్య-రాజై న రామునియొక్క, 
వక్షసి-వక్షస్థంమునందు, ఆసంఘట్టసుఖం - ఆడ్డములేనిసుఖముగలుగునట్టుగా, 

వసంతీ-నివసించుచున్న, లకీ ః-రాజ్యరిశ్న్మీ, సపత్నీరహాతా, ఇవ-సవత్రిబేనిదివలె, 

రేజే- పకాశించెను. లోకాపవాదభీరువై ఉన్నఒక్కభార్యను విడిచిపెట్టిన రాముని 
వక మున నెదురులేక నివాసముచేయుచుగ్నరాజ్యలమ్మి సవతిపోరులేని దానివలె 
[ప శించెను. ఆనంగా మరల రాము(డుమరియొకన్రీనిం జేపట్టలేదని భావము. 
“రేవ” రాజృ-దీప్రౌధాతువునకు ఆత్మ నేపదిలిట్ [ప.పు.వ, ఆలంకారమా; 

ఉ తేషు. 

శ్లో. సీతాం హిత్వా దశముఖరిపు ర్నోవయే మే యదన్యాం 
తసార్థి ఏవ |పతికృతిసభో యత్క తూ నాజహోర, 
వృళ్తాంకేన శవణవిషయపాపిణా తేన భర్తుః 
సా దుర్వారం కథమపి పరిత్యాగదుఃఖం విషేహే. 67 

వాఖ్య : దశముఖరిపుః -రాము(డు, సీతాం, హిత్వా-సీతనువిడిచి, 

అన్యాం-మరియొక శ్రీని, నోపయేమే (న--ఉపయేమే) ఇతియత్-వివాహముచేసి 
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కొనలేదగునది యేడికలకో, (కించ-వ a యు) తస్యాః ఏవ-అసీతయొక్కయిే, 

[పతిక వసస కా బా. పతిమతో గూడినవాండగుచు, [కతూ౯-యజ్ఞములను, 

ఆజహార ఇతియత్-స్వీకరించెనన. కనది యేరిగలదో, తేశ-అట్టి, [శవణవిషయ 

(పాపిణా-చెవిని ఫోకినట్టి (వినవచ్చిన ట్టి), భ రుః, వృత్తాంలేన-భ ర్ర ర్రకుసేంబంధించి క 

వా ర్రచేత, వా_ఆసీత, “ దురారం-తొల(గించుటకు సాధ్యపడని, పరిత్యాగదు దుఃఖం- 

తననువి కుచుటచేత( గలుగుచున్న దుఃఖమును, కథమిపి-ఎట్లో (అతికష్ణముతో), 
విషేహే-సహించెు. కాముశు తన ఏ విడిచిన పిమ్మట మరియొకన్త్రిని వివాహ 
మాడలేదఏియు, తనరూపముతోనే సువక్ణ[ప పతిమను నిరించి, దాాతో భారా 

వంతు(డై యజ్ఞములు చే యుచున్నా ండనీయ, వార్తలు వచ్చుచుండు.చేత భర 

యందు భ కిగళిగిన సీశ్ర దుర్వార మైన పరిాా*గదుఃఖము నెట్లో భరించుచుండ 

“ఇ భావము, “ఉపయేమే” “యమ_-ఉపరమే అనుధాతువు పంసె స్రెపడియైన 

ఉపఅనునుపసరతో (గూడి వివాహార్హకమ గును, ఆప్పుతు “ఉపాద్యమః స్వకరణే” 

ఆనుసూ| తమువ= న ఆత్మ నేపడిగామారును. కాంగా నిది యమధాతువుగకాత, నేపడ 

లిట్ ప, పు. ఏ. “విషేహే “వ” పూర్వక షహ-కుర్షణే ధాతువునకు ఆత్మనే 
పది లెట్ |ప, ఏ, 

ఇది మహాకవి కాళిదాసక్కత రఘువంశకావ్యమునందలి 

సీరాపరిత్యాగమను “చతుర్దశ సర్గ్షమునకు 

కేశవపంతుం నరసింహశాస్త్రి "రచిత 

తెలుగు లఘువ్యాఖ్య 



మహాకవి కాళిదాన కృత 

రఘువంశము 

పంచదశ సర్గము 

శ్లో. కృతసీతా పరిత్యాగః స రత్నాకర మేఖలామ్, 

బుభు జే పృథివీపాలః పృథివీ మేన కేవలామ్. | 

వ్యాఖ్య : కృతసీతాపరెత్యాగః - చేయబడిన సీతాపరిత్యాగముగల, సః 

పృథివీపాలః -భూపరిపాలకుండై న యారాను(డు, రత్నాకరమేఖలాం-సము] దము 

మొలనూలుగా( గలదియు, కేవలాం-ఒక్క_తెయేయైన, పృథివీం, ఏవ-భూమిని 

మా, తమే, బుభుజే-ఆనుభవించెను. సీత విడిచినరాముండు నిర్వేదమును జెందక 
పృథివీపాలనము జేసె ననుభావముకు “రత్నాకరమేఖలాం” ఆను పృథివీవిశేషణము 

తెల్పుచున్నది. “శకేవబాం” అనువిశేషణము రాము(డు మరియొక శ్రీని వివాహమాడ 

లేదనియు, ఏక పక్నీ వతస్థు (డై! యుండి ననియు( దెల్పుచున్నది. “సఃపృథివీం 

బుభుజే” అన్నది వాక్యము. ఇతరములు వాక్యస్థపదములకు సంబంధపతునవి. ఇది 

“సకర్మకక ర్హరిిపయోగము.” బుభుజే-భుజ-పాంనాభ్యవహారయోః” అను 

ధాతువునకు లిట్ ప.పు, ఏకవచనము. 

క్ లవణేన విలు వ్రేజ్యా స్తామిసే9ణ త మభ్యయుః, 

మునయో యమునాభాజ;ః శరణ్యం శరణార్థినః. 2 

వ్యాఖ్య : లవణీన-లవణు(డనుపేరుగల, ఠామి[ సేణ ను రా తించరునిచేత, 

విలు ప్తేజ్లాః-లోపీంచినయాగ [కియలుగలవారై , శర జార్జీశః-రక్షణమునుగోరుచున్భ ; 

యము శాభాజ;-యమునాతీరవాసులగు, మునయః-బుమలు, శరణ్రుం-ర క్షణసమర్థు. 

డగు, తం-ఆరాముని, అభ్యయుః-చేరిరి, తమయజ్ఞకర్మలను లవణాసురుడు ధ్వం 

సయుబేయుచుండగా యమువాతీకవాసులై.న మునులు రక్షణముకు గోరువారై 

RV 17 
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శ్రీరామునివద్దికి వచ్చిరనిభావను. తమి సాయాం చరతీతి తామి సః ఆనివిగ 
హము ఇచ్చట “యమునా 'శబ్దమునకు లక్షణావృ త్తిచేత “యమునాతీర” మని 
యర్థము. “మునయః తం అభ్యయుః” సకర్మకక ర్రరి పయోగము “అభ్యయుః” 

(ఆభి+- అయుః) యా- పాపణే. లజ్ (ప.పు.బహు. అయాత్, ఆయాతాం, 

ఆయుః. అని రూపములు శరణేసాధుః శరణ్యః ఆనివ్యుత్స త్తి, 

ట్లో అ వేకు రామం శే తసి న్న (పజ హుః స్వతేజసా, 

(కాణాభావే హొ శాపాస్తాళః కుర్వంతి తవసో వ్యయమ్. లి 

వార్జిఖ్య : తే-ఆ మునులు, రామం-రక్షకుండగు రాముని, అఆవేక్ష్య-చూచు 
కొని, తస్మిణ-ఆలవణాసురుగియందు, స్యతేజసా-శాపరూపమైన తమ తపస్సుచేత 

నపజ[హుః-విక మీంపక యుండిరి. హి-ఆదియు కర్తే. _తాణాభాఒ-రక్షకుడు 

లేనియప్పుడే, శాపా| స్తాః-శాపమే ఆయుభముగా( గలమునులు, తపసః-తపసు 

యొక్క, వ్యయం-వ్జయమును, కుర్వంతి-చేయుచుందురు. శాపమునిచ్చుట వలన 
తపస్సు వ్యయమగును గావున ఆ మునులు లవణారుని శాపదగ్గ్ధని: జేయక, 

రక్షకుండ్రైయిన్న రాముని లవణబాధను దొల(గింపుమని వేడిరని భావము. 
“పజ హుః” (ప + జ హుః) “ప్ అను ఉపసర్గతో (గూడిన “హృోధాతువు 

నకు లిట్ [పపుబ జహార, జవాతుః జ[హుః. ఇది "పొ అనుకుపసర్గ తో 

జేరినప్పుడు కొట్టుట అను నర్థము నిచ్చును. 

శ్లో. |వతిశు్రావ కాకుస్థ స్తేభ్యో విఘ్న (పతి |కియామ్, 

థరగనంరతణా రజ (పవృ త్తి ర్భువి శార్జిణః. 4 

వ్యాఖ్య : 'కాకుస్థః-రాముండు తేభ్యః -ఆ మునుల కొకు, విఘ్న పతి 

[కియాం-లవణవధరూప మైన విఘ్న ప్రతీకారమును, _పరిళు శావ-తప్పక చేయుదు 

నని మాటయిచ్చెను. భువి-లోక ముకందు, శార్జీణః -ధనుర్ణరు(డగు క్షతియుని 

మొక్క. (వివ్షవుయొక గ్రా? (పవృ త్తిః- పవ ర్రనము (రాము(కుగా నవతరించుట), 

శర్మ సంరక్షణార్థా, ఏవ-ధర్మముకు గాపాడు టకొఆ కేకదా! రాజధర్మము. ధర్మ 

మను గాపాతుటయు, విష్ణువు రామావతారమును స్వీకరించుటయు నందులకేగావున 

ముండు తప్పక లవణాసురుని(జంపి మీయజ్ఞములకు విఘ్నములు గలుగనీయ 

ర్చి (పతిజ్ఞ చేసెను. “(పతివ శవ” (పతియను నుపసర్గతో( జేరికప తు “శు 
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[శవణే” అనుధాతువునకు |పతిజ్ఞ అర్థము. ఇది లిట్ |ప.పు. ఏ. “కాకుస్థః విఘ్న 
_పతికియాం (పతిశు శావో సకర్మక కర్తరి _పయోగము, కకుస్థస్య గో[తాపత్యం 

పుమాకా కాకుస్థః ఆని వి గహము. 

ళో. శే రామాయ వధోపాయ మాచఖ్యు ర్విబుధడ్విపః, 
దుర్ద యో లవణఃశూలీ విళూలః | పార్యతా మితి. ర్ 

ఖః: తే_మునులు, రామాయ-రామునికి, విబుధద్విషః-దేవద్వేషియైన 

లవణునియొక్క_, వరో పాయం-చంపునుపాయమును, ఆచభఖ్యుః - చెప్పిరి (ఎట్లనగా) 

లవణః-లవణాసురు(డు, కళూలీ-కూలమును ధరించినవాండయినప్పుడు, దుర్ణయః- 

జయించుటకు సాధ్యపడడు; విహాలః-కూలరహితు(డై నప్పుడు, (పార్థరతాం- ఎదు 

ర్కొన(బకునుగాక, ఇతి-ఇట్లని (చెప్పి రి) శూలధారియైన లవణు డజయ్యు(డనియు 

శూలధారి కానప్పుడే యతని “నెముర్కొ-ను మనియు మునులు రామునికి  లవణవధిీ 

పాయమును జెప్పిరి “తే వధోపాయం ఆచఖ్యుః” సకర్మక కర్తరి (పయ్లోగము. 
“ఆచఖ్యుః” ఆజ్ పూర్వక “థ్రా-(పకథనే ధాతివునకు లిట్ |ప.బ. “పార్థ 

తామ్” యాచ్నాయా మధియానెచ (పార్థనా కథ్యతేబుదైః ఆను కేశవనిఘంటువు 
వలన ఆభియానము (ఎదుర. నుట) అను నర్థమునః |ఐయోగింప(బడినది. 

శ్లో. అదిదేళాథ శ తుఘ్నం తేషాం ఉేమాయ రాఘవః, 
కరివ్యన్నివ గామాన్య యథార్థ మరినిగవోత్. 6 

వ్యాఖ్య : అథ -తరువాత, తేషాం-ఆ మునులకు, సేమాయ-శేమమును 

కలిగించుటకొుకు, రాఘవః-రాను(డు, శ తుఘమ్నం-శ _తుమ్నుని, అస్య-ఆతని 

యొక్క, నామ- పేరును, అరిని గహాత్ -శ| తుహనన కారణమువలన, యభార్థం- 

సార్థక మైన దానినిగా, క రిష్యకా, ఇవ-చేయ(బోవువాడువలె, ఆదిదేశ -ఆజ్ఞాపించేను, 

శ తూల హంతి ఇతి శ తుఘమ్నః అను వ్యుత్చ త్తిగల యతని పేరును సార్థకము 

చేయ(దలచుచున్న వా (తువలె రాముకు మునుల ేమము కొజిరై వెళ్ళమని 

శ తుఘ్నుని రరాజ సం నని భావము. “ఆదిదేశ” ఆజ్ పూర్వ “దిశ _ అతిసర్జనే” 

ధాతువునకు లిట్ [పు పు.ఏ. అలంకారము : ఊ (ల్పేష' 

ళో, యః కశ్చన రఘూళణాంహి వరమేకః పరంతపః, 

అపవాద ఇవోత్సర్ల్ష ౦ వ్యావ_ర్తయితు మీశ్వర 8. 
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వ్యాఖ్య ఏ హీ-ఎందువలననవ(గా పరంతపః-శ తువులను బాధింపంగల 

వాడైన, రఘాణాం-రఘువంశీయులలో, యఃకశ్చన-ఎవండో ఒక(డగు, ఏకః- 

ఓకపురువుంే, అపవాదః -విశేషశాస్త్రమ, ఉత్సర్గం-సామాన్య శాస్త్రమును, ఇవ-వలె 

సరం-౪ | తువును, వ్యావ ర్తయిళుం-బాధించుటకు (రురల్బడీకు), ఈశ 3రః-సమ 

ర్థడు, అందువలన శ తుఘ్నుని నాజ్జాపించెనని పూర్వశ్లోక ముతో సమన్వయము. 
ప్యాకరణాది శాస్త్ర ములందలి సూ తీములలో గొన్ని సామాన్య శాస రంగం 

(ఉత్సర్గములు), కొన్ని విశేషశాస్త్ర ములని యు (ఆప వాదములు) నుండును. (పస్తు 

తమున లవణుండు శ _తుసామాన్యములోని వా(డు కావున ఉత్సర్గ ము రఘువంకీయ 

లగు రామ లక్ష్మణ భరత శ! ఈమ్నులల్' నేయొక్క-డై నను పంకా స్త మనల 

(ఆపవాదము) ఆశనిని జయింప( గలడు కావున రాముడు శ _తుఘ్నుని( బంపె 

నని భావము, “గిరీశః” (గిరి... ఈశః) అశుబోట “ఇకోయణచి” ఆనుసూ తము 
లేత వచ్చు యణాదేశముకు ఉత్సర్గముదేసి, “ఆకస్సవర్ణెదీర్ణ *” క అనుసూ[తము 

ఆపవాదళాస్త్రమె సవర్ణదీర్ణము వచ్చునట్టు చేయట ఉత ఎక్షొపవాద సంబంధమని 

యెరుగవలయును. 

శో అ|గజేన [పయుక్తాశీ స్తతో చాశరథీ రథీ, 

యయా వనస్థలీః పళ్యక పుప్పితాః సురభీ రఫీః, 8 

వ్యాఖ్య : తతః- -పిమ్మట, ఆ[గజేన- అన, గారీదేత, [పయుక్తాశీః-చేయ' 

బడిన యాశీ- దముగలవాండై , రథీ-రథ: మునధిష్టించినవా (డై, ఆభీ:-భయరహి 
తు(డై, దాశర ౩-దశరథుని | కుమారుడగు శ్యతుఘ్నుంు,. పుష్చితాః - -పువ్వులు 
గలవియు, సుర ః-పరిమళవంతములునగు, వనస్థలీః - వన పదేశములను, పశగకా - 
చూచుచు, యయౌ-వెశ్ళిను. రామునిచేత నాశీర్యాదముబొంది, రథమునెక్కి నిర్భీ 
కుడ, పుష్పితవనములను జూచుచు శతుఘ్ను(డు లవణాసురవధకై సంతోష 
ముగో వెళ్ళే ను. ఆత శశ రము, అన్నగారి యాశీర్యాదము నిర్భయానందములకు 

గారణములు. “దాశరథి: యయౌ” కరన్ కర్తరి [పమయోగము, “యయౌ” 

యా-(ప్రాపజే ధాతువునకు లిట్ (ప.పు.ఏ. “దాశరఢిరఢీ, సురభీరభీ+” ఆనుచోట్ట 
చఛేకాను [పాసమన(బడు శబ్దాలంకార ము. 

ళో. రామాటబేశా దనుగళా సేనా తస్యా ర్ధసిద్ధ యే, 

పూ దధ్యయనార్థన్య ధాతో రధి రివాభవక్. 9 



పంచదశనర్గము 945 

వ్యాఖ్య : రామాదేళాత్-రాముని_+ జ్ఞవలన, ఆనుగతా-వెంటవచ్చిన, సేవా- 
సైన్యము, తస్య-ఆశ| తుఘ్ను నికి, ఆధ్యయ రార్థ స్య-చదువుటఅర్థముగానున్న ,ధాతోః - 

“ఇజ్ అధ్యయనే” అను ధాతువునకు, పళ్చాత్-వెనుక్క పక్కన, ఆధిః, ఇవ-“అధి" 

యను నుపసర్గవలె, ఆర్థసిద్ధయే-| పయోజనసాధనము కొఅకు (ఉపసర్గపక్షమున 
అరమును జెప్పుట కొఅకు), ఆభవతక్-ఆయె;ను. *ఇజీకా వధ్యుపసర్గం నవ్యథి 

చరతః"” అను వై యాకర ణన్యాయానుసారముగా “ఆధి” యను నుపసర్గము, స్యయ 

ముగానే ఆర్థసాధకమగు “ఇజ్” ధాతువునకు సంనిధిమా తముచేత నుపయోగించు 
నట్టు, సైన్యము శతు ఘ్నునికి లవణవధయందు నామమ్మాతముగా నుండెనని 
భావము. ఆర్థశబ్దమునకు అభిధేయము, ధనము, వస్తువు, పయోజనము, నివృత్తి 
ఆ ములని యమరము “ఇజ్ -ఆధ్యయోనే” నిత్యమధిపూర్వః అనిశాసనము. దీనికి 
క రూపము; “అధీతే” అనియు, కర్మరూపము “అధీయతే” అనియు నుండును. 

రణార్థమున “అధ్యాపయతిో యనియు, క దంతములు అధ్యెతుం, ఆరీతం, 

అధ్యయనం, ఆధీ యానః ఇత్యాదిగాను నుండును, 

శ్లో. _అదిష్టవర్తా మునిభిః స గచ్చకా తపతాం వరః, 

విరరాజ రథ పై 'ర్వాలఖిలై స రివాంకుమూకా, 10 

వ్యాఖ్య :; రధ| పవైః-రథముముందు నడచుచున్న, మునిథ్రిః-శరణమువేడిన 

మునులచేత, ఆదిష్టవర్మా -చూప(బడిన మార్గముగలవా (డె, గచ్చకా-వెళ్ళుచున్న 
తపతాం, వరః-దేదీహ్యమానులలో |శేష్టు(డగు, సః-ఆశ్యతుఘ్ను (డు, వాలఖిలై $ః- 
వాలభిల్యులను "పేరుగల మునులచేత, అంకుమాకా, ఇవ-సూర్యుడువలె, విరరాజ- 

మిక్కిలి _పకాశించెను. శరణాగతులై న యమునాతీరవాసి మునిజనులు తనరథము 
ముందు నడచును దారిని చూపగా వెళ్ళచున్న శతుఘ్నుండు, సూ ర్యరథము 
ముందు నడచు వాలఖిల్యాదిమునులతో నేగు సూర్యభగవానునివలె, దేదీస్యమాను+డై 
[పకాశించెనని భావము. సూర్యరథమునకుముందు వాలఖిల్యులు నడతురని పురాణ 

_పసిద్ధము. “సః విఠరాజు” ఆకర్మక, క ర్హరి పయోగము. “*విరరాజి వి ఉప 

సర్గతో గూడిన “రాజృ-దీ పౌ” ధాతువునకు లిట్ (ప పు.ఏ. “ పష్టోఒగగామిని” 
అని నిపాతము. 

శో. తస్య మార్గవశా దేశా బభూవ వనతి రతః, 

రథస్వనోత్కం ఠమృ గే వాల్మీకీయే తపోవనే, 11 
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వ్యాఖ్య : యతః- వెళ్ళుచున్న, తస్య-ఆళ _తుఘ్నునికి, మార్గవశాత్ మార్గ 

వశ మువలన, రిథస్వనోత్క_ం౦ఠమృగేరథస్యన-రథధ్యనిని వినుటయం౦దు, 

ఉత్కుంఠ--ఎ త్ర(బడిన మెడలుగల, మృగే-లళ్ళుగలదియ, వాల్మీకీయే-వాల్మీకి 
మునికి సంబంధించినదియునగు, తపోవనే-తపోవనమునందు, ఏకా, వసతిః-ఒక 
రాతి, బభూవ-నివాసముగా నయ్యెను, అట్టు వెళ్ళుచున్న శ తుఘూ ఎతు మార్గ 
వళమున వాల్మీకి తపోవనమునం దొక రాతి నివసించుట జరిగెను. “యతః” 
ఇణ్ -గతొధాతువునకు వ ర్రమానార్థకమగు శతృ! పత్యయాంతము “యన్” ఆను 

శబ్దమునకు షష్టీవిభ క్తి యేకవచనము. “వసతీరా త్రివెళ్ళనోః” అను నమరము 
వలన నిచ్చటి వసతి శబ్దమునకు రాతి యని యర్థము. | 

భో. త మృపీః పూజయామాన కుమారం క్లాంతవావానమ్, 
లు 

తపః |పభావనిద్ధాభి ర్విశేవ |పతిప_త్తిఖిః. 12 

వ్యాఖ్య : క్రాంతవాహనం-అలసిన గుజ్జములుగల, తం, కుమారం-ఆ 

శ తుమ్నుని, బుషిః-వాల్మీకి, తపః|పభావసిద్ధాథిః-తన తపళ్ళ క్రిచేత సృజింప( 

బడిన, విశేష పతిప త్రిభిః-ఉత్కష్ట గౌరవమునకు( దగిన పస్తువులచేత, పూజ 

యామాస-సత్కోరించెను. తన మానసిక నృష్టిచేత రాజభోగమునకుందగిన 
యావారపానీయ వస్తాాదులను కల్పించి వాల్మీకి శ్మతుఘు ని సత్కరించెనని 

భావము. “ముషిః కుమారం పూజయామాస” సకర్మక కర్తరి [పయోగము. 

“పూజయామాస” పూజ-పూజాయాం ధాతువు లిట్. 

శ్లో. తస్యా మేవాన్య యామిన్యా మంతర్వల్నీ |వజావతీ, 

సుతా వనూత సంపన్నా కోళదండా వివ &ితిః. 18 

వ్యాఖ్య : తస్యాం, ఏవ, యామిన్యాం-ఆర్మా తియందే, ' అంతర్వత్నీ - 

గర్భిణియై యుండిన, అస్య, _పజావతీ-శతుఘ్నుని వదినెయైనసీత, క్షితిః-భూమి 
సంపన్నా -సమ్మగములగు, కోశళదండౌ, ఇవ-భాండాగార రాజకాసనములను వలె, 
సుతౌ-ఇద్దజు కుమారులను, అసూత-కనెను. శ తుఘ్నండు వాల్మీక్యా శమ 
మున నివసించిన ర్మాతియందే సీత యిద్దజు కుమారులను [పసవించెను. భూమి 
రాజ్యమునకు |పసాదించు కోళదండములవలె నాకుమారులు పుట్టిరనియు, రాజ్యము 
నకు కోశదండములు ముఖ్యములై నట్టు వారు రఘువంశ మునకు ముఖ్యులనియు 



సంచదళ సర్గ ము వ్యు 

భావము. “(పజావశ్రీ సుతౌ అసూత” సకర్శక క ర్రరి పయోగము, “ఆసూత” 
ఘాజ్ -(పాణిగర ని మోచనే అను ఆత్మనేపడి ధాతువునకు లజ్ ప.పు.ఏ. “|పజా 

వత్మీభాతృజాయా” ఆని యమరము. 

ళో, సంతాన శవణాత్ (భాతుః సామి తిః సౌమనన్యవాన్, 

(పాంజలి ర్ముని మామం త్య (పాత ర్యు కృరథో 

యయా. 14 

వ్యాఖ్య : (థాతుః_జేము(డగు రామునియొక్క_, సంతాన శవణాత్ -సంతా 

నోత్స్ప త్తిని విన్నకారణమువలన, సౌమనస్యవాన్-సంతోషమును బొందిన మనసు 
గలవా (డగు, సౌమి_తిః-సుమి తానందను(డగు శతుఘ్న(తు | పాతః-మరుసటి 

_పాతఃకాలమున,యు క్రరథః-సిద్ధపరుప(బడిన రథముగలవా(డ గుచు, (పాంజలిః- 

చేతులు జోడించినవా(డై, మునిం-వాల్మీకిని,  ఆమం[త్య-ఆ మం[తణముబేసి 

(మునికి వెళ్ళివచ్చెదనని చెప్పి), యయాౌ- వెళ్ళిపోయెను. రాముతు సంతానవంతు. 

డ్రైనట్లు విని, సంతోషభరితమగు మనస్సుతో నారాతి యచ్చటనుండి, మరునాటి 

యుదయమున వాల్మీకికి నమస్కరించి సెలవు తీసికొని వెళ్ళిపోయెను. “సౌమి|తిః 
యయొ* ఆకర్మక కర్తరి ప్రయోగము. 

శ నచ (పాప మధూవఘ్నం కుంఖీనసా్యాళ్చ కువీటి8, 

వనాత్ కర మివాదాయ న_త్త్వ'రాశి ముపస్థితః. 15 

వ్యాఖ్య ; సః, చ-ళ (తుఘు ఇ కును, మధూపఘ్నం-మధూపఘ్నమను 

"పేరుగల లవణపురమును, [పాప-చేరెను. కుంభీనస్యాః-రావణుని చెల్లెలగు కుంభీ 
నసియొక్క- కుశిజః, చ-కడ.పున (బుట్టిన లవణాసురు(డును, వనాత్ - 

ఆరణ్యమునుండి, కరం, ఇవ-పన్నునువలి, స త్ర్యరాశిం-జంతునులరాసిని, 

ఆదాయ-తీసికొని, ఉపస్థితః -చే రెను, శ _తుఘ్నుండు లవణపురమును జేరిన 

సమయముననే లవణు(డు తమ యాహారముకొజకు మృగరాశిని వనమునుండి తోలు 
కొని యెదురుపడెను. “కుంభీనసీ కుక్షిజ” శబ్దములు పూర్వవై రమును, లవణు! 
నిరర్ధక జన్మను సూచించుచున్నవి. (పాప (_ప-- ఆప), “సః మధూపభ్ను' 

[పాపో సకర్మక కర్తరి ప్రయోగము. ఆవనము వాని రాజ్యమని “కర్ శబ్దమ 

సూచించును. 
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a ధూమధూ|మో వసాగందీ జ్వాలా బథభుశిరోరువాః, 

[కవ్యాద్గణపరీవార శ్చిళాగ్ని రివ జంగమః, 16 

, వ్యాఖ్య ; ధూమధూమః-పొగవలె నలుపు ఎటుపు గలిసిన వర్ణముగల 

వాడును, వసాగంధీ- _వృదయ మేదో గంధము గలవాడును, జ్యాలాబ|భుశీరో 
రుహః--జ్యాలా-మంటలవల బ| -పసుపు నెజుపురంగుగల, శిరోరుహః- 

కేళములుగలవా(తును, (కవ్యా అపరీవారః .__. [కవ్యాత్ -మాంసభక్షకుల గు 

రాక్షసులయొక్క, గణ-గుంపులే, రీవారః-తనను సేవించు పరివారముగా( గల 

వా(డును, జంగమః-నడచుచున్న, చితాగ్నిః, ఇవ-శ్మశానాగ్నివలె, లవణు(తు, 

శ తుమ్ను నికి గనిపించెను. (శ శకానాగ్ని పక్షమున ధూమములచేత ధూూమవ ( 

డనియు, జ్యాలలే శిరోజములనియు, [కవ్యాదులన(గా [గద్దలు మొదలగు ప 

లనియు నర్థము). భావము స స్పష్టము. కవ్యం-మాంసం అదంతఠీతి [శ వ్యాదః అ 

వ్యుత్స త్తి. “వృన్మేదస్తు వపా వసా” ఆను నమరమువలన మేధస్సు ఆన(గా 
గుండె నుండి కారు [దవము. దానిని వంటినిండ( బూసికొన్న వా(డని యర్థము. 

శో అపళూలం త మాసాద్య లవణం లత్ముణానుజః, 

రురోధ సంముఖీనో హి జయో రం|ధ|పవోారిణామ్. 17 

వ్యాఖ్య : లక్ష్మణానుజః క తుఘ్న (డు, అపకూలం-హలరహితు(డగు, 

శం, లవణం- ఆ లవణాసురుని, ఆసాద్య-చేరి, రురోధ = అడ్డగించెను, రం భ్మ్యపహారి 

కొం-ఎదటివాని లోపమును గు ర్రించికొ స్వభావముగలవారికి, జయః-విజయము, 

ంముఖీనః , హీ_ఎదురుగా(/గనంపడున దిగదా! మునులు లవణాసురుండు శూల 

రాస్తు (తు కానియప్పుడే జయింప(బకు చెప్పియుంతుటచేత శ తుఘ్నుండు కాల 

హితు(డై యన్న లవణుని(గని యెదురుగానేగి యడ్డగించెనని భావము, శతువు 
రం[భము (లోపము) తనకు విజయసాధనమగుట లోక (పసిద్ధము. ఇచ్చట లవణుని 

యపశూలతయే రం[ధము. “లక్మణానుజః లవణం రురోధో సకర్మక కర్తరి 

_పయోగము, “రురోధి” రుధిర్-ఆవరణే ధాతువునకు పర_స్మైపది లిట్ ప.పువ, 

అలంకారము : ఆర్థాంతర న్యాసము. “నంముఖీనః” సర్వస్య ముఖస్య దర్శనః అను 

విగవాముగల యీ శబ్ధము “యథాముఖేత్యాది సూ తవిహిత“ఖ”_ పత్యయాంతము 
స్పష్టముగాగనబడునది యని యర్థము. 
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యుగ్మన్ 
ళో. నాతిపెర్య్యా ప్ప మాలకు మత్కు కే రద్య భోజనమ్, 

దిష్ట్యా త్వ మసి' మే ధాతా ఫీతేనే వోపపాదితః. 15 
ఇతి సింతర్హ్య శ తుఘ్నం రాతన _న్తడ్డిమాంసయా 

'పాంళశు ముత్చాటయామాన ముస్తా_స్తంబ మివ [దుమమ్ 19 

వ్యాఖ్య : రాక్షసః-లవణు(డు, అద్య- ఈరోజున, మత్కు_ కేః-నా కడుపు 

నకు, భోజనం-మృగాదిభోజ పదార్థమును, నాతిపర్యా పం-బాగుగా చాలనిదానినిగా, 

ఆలక్ష్య చూచి, భీతేన,  ఇవ-భయపడినవాండగు ధా|తా-బహ్మదేవునిచేత, 
దిష్ట్యా-అదృష్టవశమున, మే_నాకొజకు, త్వం, ఉపపాదితః, అసి-నీవు కల్పింపబడ్డ 

వా(డ వగుచున్నావు, ఇతి-ఇట్టిమాటలచేత, శ్యతుఘ్నం-ళ తుఘ్నుని, సంతర్జ- 

బెదిరించి, తజ్టిఘాంసయా- ఆతనిని, జంపుకో రిక చేత, (పాంశుం-ఉన్నతమైన, 

దుమం చెట్టును, ముస్తాస్తంబ మివ-తుంగగడ్డిపణఅకనువలె,  ఉత్పాటయామాస- 

కి(బెకలించుకొనెను. లవణాసురు(డు ఓయీ! “యీనాడు నా కుశక్నికి మ-గాది 

జ్యపదార్థము చాలదసీయు, నా కడుపునిండకున్నచో నేనేమి చేయుదునో! యని 
= భయపడియు _బహ్మ నాకొజకు నిన్ను కల్పించినాడు” ఆని శ్యతఘమ్నుని బెది 

రించుచు నొక మహావృక్షము:ు గడ్డిపఅకనువలె సులభముగాబెకలించుకొని యతనిని 

జంపుట కుద్యుక్తు(డయ్యె నని భావము. 

శో. సౌమి(శేర్నిశితై ర్చాకై రంతరా శకలీక్ళతః, 

గా(తం పుష్పురజః (పాప న శాఖీ నై రృశేరితః. వి 

వ్యాఖ్య : నై రృతేరితః-రాక్షసునిచే విసిరివేయ(బడిన, కాఖీ-వృక్షము, 

అంతరా-నడుమనే, నిశితై ౩-కీక్షములై న, బాణై £-శరములచేత, శకలీకృత;-చిన్న 
ముక్క-లుగా(జేయ(బడినదగుచు, సౌమితేః-శ తుఘ్ను నియొక్క_, గ్మాతం-శరీ 

రమును, నపాప-చేరలేదు (కాని), పుష్పరజః-పుప్పొడి. (పాప-చేరెను. లవణా 

సురుడు విసరివేసిన మహావృక్షము శతుమ్ను (తు (పయోగించిన బాణములచేత 

దారిలోనే చూర్ణమై యతని శరీరమును జేరలేకపోయెను గాని ఆ వృక్షపుష్పముల 
లోని రజముమా[తము శ్మతుఘ్నుని శరీరమును గప్పెను. “శాఖీ గాత్రం నపాపి 
“పుష్పరజః గాతం [పాపొ అన్నవి సకర్కక వాక్యములు. ఆది శ తుఘ్నునికి 

విజయసూచకమని భావము, 
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శ్లో. వినాశా త్తస్య వృతన్య రక _న్నన్మె మహోపలమ్, 

(వజిమాయ కృళాంతన్య ముష్టిం పృథ గెవ స్థితమ్. ని] 

వ్యాఖ్య : రక్షః-లవణాసురు(తు, తస్య, వృక్షస్య-ఆవృక్షముయొక మ్మో 

వినాశాత్ -నశించిన కారణమువలన, మహోపలం-- పెద్దపాషాణమును, పృథక్, 

స్థితం-విడిగానుండిన, క తాంతస్య- యమునియొక్క, ముష్టిం, ఇవ--పిడికిలిని వలె, - 

తసై-శతుఘ్నునికొజకు, [పజిఘాయ-విసిరివే సెను. లవణాసురు(డు తానువేసిన 
మహావృక్షము శ తుఘ్నుని ఇాణములచేత చూర్ణ మెపోగా ఒక పెద్ద గుండును, 

మునిదేవామునకు దూరముగానున్న యమముష్టినివలె శతుఘ్నునిపై విసరెనని 
భావము. 

శో ఐం(ద మన్త్ర ముపాదాయ శతుఘ్నేన న తాడితః, 

సికళాళ్వా దపి పరాం (పవేదే పరమాణుతామ్. 29 

వ్యాఖ్య : సః-ఆ మవోపలము, శ (తుమ్నేన-ళ _తుమ్నునిబేత, ఐం(దం- 
ఇం దదేవతాకమగు, ఆస్త్రం- బాణమును, ఊపాదాయ-తీసికొని, తాడితఃసన్- 

కొట్ల(బడినదగుచు, సికతాత్వాత్ , ఆపి-సికతాభావముకం'చెను (ఇ ఇసుకగా మారుట 

కంటెను), పరాం- ఎక్కువదియగు, పరమాణుతాం-పరమాణువుగా మారుటను, 

పపేదే-పొందెను. లవణు(డు విసరినగుండు ఇం దదేవతాకమగు ఆస్ట్రమును దీసి 

కొని శ (తుఘ్నునిచెత, గొట్టబడినదై యిసుక రేణువులకం చెను చీన్నవియగు పర 

మాణువులుగొ చూర్ణ మెపోయెనని భావము. పర గతపాషాణాదులను భేదించు 

వాడిందుఃడు గావున నిచ ఎట మహాపాషాణమును జూర్డ ము చేయుటకు 

ఇం దదేవతాకమగు నస్రముపయోగింపంబడి నది, “యతః అణు ర్వా స్ర్తి 

స పరమాణుః (దేనిక ౦టెను చిన్నదియగు అణవులేదో ఆది పరమాణువు) ఆని పర 

మాణుశద్దారము, “సః పరమాణుతాం (పపేదేే సకర్మక క ర్రరి పయోముగ, 
[పపూర్వక పద-గతౌ ధాతువునకు లిట్ [ప. పు, ఏ. 

శ్లో. త ముపాదవ దుద్యమ్య దకిణం దో ర్నిశోచరః, 
య 

పక శాల ఇవోత్చాతపవన | వేరితో గిరః. దితి 
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వ్యాఖ్య : నికాచరః-లవణాసురుండు, దక్షిణం, దోః-కుడిభుజమును, 

ఉద్యమ్యు- పె పెకెతి, ఏకతాలః- ఒకేతాటిచెట్టుగలదియు, ఉతా పతపవన కే బరిత ౩- 

ఉత్సాత- _భూకంపాద్యుప దవ సమయమునందలి, పవన- హర రేం, _పేరితః- 

తోయబడిన, గిరిః ఇవ-పర్వతఘువలి, తం-ఆశ _తుఘ్నుని-ఉపా_ దవత్-ఎదు 

ర్కొ_నెను. తాను విసరినగుండు చూర్ణ మైపోగా | కుద్దు(డై న న లవణాసురుండు దక్షిణ 

బాహువును పైకెత్తుకొని, ఒకేతాటి చెట్టుగల పర్వతము [ప్రళయకాల వాయువుచే 

నెగుర(గొట్టబడి వచ్చునట్లు; శతుఘ్ను నిమైకుటిక నని భావము: కవి _పయోగము 

లందును, 'నీఘంటువులయందును అ ద్ర దము”. పులింగముగా ((పవేష్టోదోః, 

దోషంతస్య అనురీతిగా), నున్నను ఇచ్చట నపుంసకలింగముగా. బయోగింప(బకు 

టకు “కకృుద్దోషణీ” యను వ్యాకరణనువోా/ కారుని (పతంజలి) _వయోగము 

కారణమని యెకుగవలెకు 'ఉవ్మాదవక్ " (ఉప-అ _దవత్) |దు-గతొ ధాతువు 
నకు భూతార్థకమగు లజ్. ప పు, ఏ. “ఉప్” ఉపసర్గము, 

శ, జ; పెతిణా శ్వతుః స ఖిన్నపృాదయః పతక, 

ఆనినాయ భువ* కంవం జపా రాశమవాసి నామ్. 24 

వ్యాఖ్య : సః, క_తుః-ఆ ౦వణాసురుండు, కార్డే న-విష్టుదేవశాకమ గు, 

పతిణా- బాణముచేత, భిన్నహ ఎదయః-చీల్ప(బడిన వక్షస్థలముగలవాండై , పతకా- 
పడుచు, భువః -భూమికి- న ఆనినాయ- కలిగించెను; ఆ శమ 

వాసీనాం-మునులయొక్క_, కంపం-భయమును, జవార_తొలఃగించెను. శతు 

స్నా (డువేసిన వైష్టవబాణముచేత వక్షము చీలి నేలకె పెబడుచున్న లవణునివలన 
భూమి యతని దేహభారముచేత( గంపించెననియు మునులకు _రాక్షసభయము 

తొల(గిపోయననియు భావము, కృష్ణస్కృఇదంకార్డం. ఇచ్చటికృష్ణ శబ్దమునకు 

“విష్ణుర్నారాయణః క్ర మే" అను అమరమువలన “వివువనియు, వె మ్రవబాణమనంగా 

నారాయణాస్త్ర మనియు నర్భములు “ఆనిరాయి సీజ్ [పాపజే. “ధాతువుసకును, 
“జహారో హృక్షో - హరజే “ధాతువునకును లిట్ (ప. పు. ఏకవచనములు. 

శ్లో. వయసాం పం _క్రయః చేతు ర్లృతస్యోపరి విద్విషః, 

త త్సతిద్వంద్వినో మూర్ణి దివ్యాః కుసుమవృష్టయః. 
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వ్యాఖ్య : హతస్య--చంప(బడిన, విద్విషః--శ తువగులవణునియొక గ్రా? 

ఉపరి--మీద, వయసాం-పక్షులయొక్క, పంక్తయః-బారులు,  పేతుః-పడెను, 

త త్పతిద్యంద్యినః - వానితో యుద్ధముచేసిన శ తుఘ్ననియొక్క, మూర్ధ్ని-శిరస్సు 

నందు, దివ్యాః, కుసుమవృష్టయః-దేవతలు కురిపించిన పూలవానలు, పేశుః-పడి 

న్్ చచ్చినేలపై(బడిన లవణాసురునిమీద కాకులు L గద్దలు మొదలగు పతులు 

[వాలెననియు, విజయమును పొందిన శ తుఘ్నుని తలపై దేవతలు పువ్పవృష్టినిం 

గురిపించిరనియు భావము. *పేతుఃొ పపాత,  పేతతుః, పేతుః..--పళ్ళ్ గతౌ 

ఛాతువు లిట్. (ప బ. “పేతుః” అన్ను! కీయ పమలపంక్ష్తులకును, కుసుమవృష్టికిని 

అవృ త్రిని పొందుటచేత నిది దీపకాలంకారము (శజ్దావృ త్తి దీపక ము). 

ళో. న వాత్వా లవణం వీర స్తదా మేనే మవొజసః, 

(థాతుః సోదర్య మాత్మాన మిం|దిజిద్వధళోభినః. 26 

వ్యాఖ్య వ సః, వీరః వీరుడగు శతుఘ్నుతు, లవణం-లవణాసురుని, 

హత్యా-చంపి, తదా-అప్పుడు, ఆత్మానం-తనను, మహౌజసః-గొప్పపరా. కమ 

కాలియ, ఇం దజిద్వభశోథినః-ఇం| దబిత్తు వధచేత (పకాశించువాతను నగు, 

_కాతుః-అన్నయగు లక్మణునియొక్క- , సోదర్యం-ఏకోదరు(డగు తమ్మునిగా, 

మెనే-తల+చుకొనెను. మహావీరుడు భయంకరుడు నగు లవణాసురుని. జంపి, 

అప్పుడు, శ్మతుఘ్నుండు ఇం|దజిత్తును వధించి క్రీర్తిమంతుండగు తనయన్న 
లక్ష్మణునికి దగినసోదరుండనై తినని భావించి సంతసించెనని భావము, “సమానో 

దరే శయితః సోదర్యః” ఆని విగహము. “మేనే మను_ఆవబోధనే లిట్. (ప, 
పు. ఏ. 

ట్ట, తస్య సంస్తూయమానస్య చరితాన్టై స్తపస్విభిః, 

శుశుభే వి(క్రమోద[గం |వీడయా వనతం శిరః. బి7 

వ్యాఖ్య : చరితార్లేః-కృతార్గులైన, తపసిభిః-మునులచేత, సంస్తూయ 

మానస్య-పొగడంబడుచున , _ తస్య-ఆశతుఘ్నునియొక్క, వికమోద్యగం- 
పరా కమముచేత ఉన్నత నదియు, వీడయా-మునులపొగ డ్రవలన గలిగిన సిగు 

౧ 
చేత, ఆఅవనతం-వంచ(బడి దియునగు, శిరః-శరస్సు, శుశుభే. పకాశించెను. లవణ 
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వధరూపమైన తమ కార్యము సిద్ధించిన పిమ్మట మునులు పొగడుచుండగా 
విజయము కలిగినందున నె త్త(బడినదియు, సమక్షమున మునులు పొగడుచుండుట 

చేత సిగ్గున వంచ (బకినదియు నగు శ (తుఘ్నుని శిరస్సు మిక్కిలి | పకాశించెను. 

విజయము పొందినవానికి లజ్జయే భూషణమని భావము. “శుశుభే” శుభ-దీపా 
ఆత్మనేపది లిట్ |ప. పు. ఏ. “శిరఃకుకుభ” అకర్మక కర్తరి పయోగము. 

క ఉపకూలం స కాలింద్యాః పురీం పౌరువభూవణః, 

నిర్మమే నిర్మమా 2. ర్రేషు మధురాం మధు రాకృతిః. బ్ర 

వ్యాఖ్య : హెౌరషభూషణ:ః-పురుష _పయత్న ముభూషణముగా(గలవా(డును, 

ఆర్జేష-భోగ్యవిషయములయందు, నిర్మమః-మకుకారమురేనివా(తును,మధురాకృతిః- 
దర్శనీయరూపముగలవా (తును నగు, సః_ఆశ | తుఘ్ను (తు, కాలింద్యాః-యమునా 

నదియొక్క-, ఉసకూలం-కీరమునందు, మధురాం, పురీం-మధురానామకనగర 

మును, నిర ్యమే-నిర్మించెను. కార్యళూరు (డును, వఏిషయలోలుపు(తుగాని వాడు 

నగు శ _తుఘ్ను(తు, యమునాతీరమునందు మధుర యను పట్టణమును తన 

పొరువచిహ్న మునుగా నిర్మించెను. “నిర్మమే” నిర్ అను నుపసర్గతో (గూడిన 

“మా-మానే” య . ప: స్మైపది ధాతువునకు లిట్ (ప. పు, ఏ. 

క, యా సౌరాజ్యపకా*ళాఖి ర్భభె పౌరవిభూతిభిః, 

స్వర్గాథిష్యుందవమనం కృతై్య వోపని వేశితా. 29 

వ్యాఖ్య ఏ యా-ఏమరురాపురి, సౌరాజ్థ పకాళాభిః -మంచిరాజు (శతు 

ఘ్ను(డు) కలిగియుండుటచేతి |పకాళమానము లగుచున్న, పౌరవిభూతిభిః-పుర 

జనులయైళ గర్యములచేత స్యర్గాభిష్యందవమనం.._ స్వర్గ-స్వర్గ మునకు, ఆభిష్యంద 3 

ఎక్కు_వగానున్న జనముయొక్క, వమనం-ఆహరణనును, కృత్వా-చేసి, ఉపని 

వేశితా, ఇన-స్టాపింప(బడినదివలె, బభౌ-| పకాశించెనో! అట్టి మధురానగిరమును 

నిర్మించెను. ఆట్లు  యమునాతీరమున _ నిర్మింప(బడిన మధురానగరము 

శ| తుఘ్నుని పాలనమున రాజన్వతియై తన్మూలములగు నై శ్వర్యములతో |పజలు 

తులదూగుచుండంగా నానగరము, స్యర్గముపట్టక మిగిలిన స్వ్శవాసి జనమును 

దెచ్చి నిర్మింపబడెనాయేమి! యనునట్టు దేదీస్యమానమై విలసిల్లుచుండెననియు, దానిని 

శ తుఘు్న(తు చక్కగా పరిపాలింయచుండెననియు భావము. “బభౌ” భా-దీప్తా 
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అసుధాతున్త నకు లిట్. పః పు.ఏ. ఇచ్చట కాశిదాసుయొక్క_ ఆర్థశాస్త్ర విజ్ఞానము 

“స్వర్గాభిష్యందవమనం"” మొదలగు పద | పడు వ్య క్రమగుచున్ఫడి. 

కౌటిల్యార్థ కాస్త్రమునందు “జనపదశివేళం” అను శీర్షిక (కింద నొక రాజు నూతన 

నగర నిర్మాణము నెట్టు చేయవలెనో చెప్పెను. “"భూతపూర్వ మభూత పూర్యంవా 

జనపదం పర దేశాపవాహనేన స్వదేశాభిష్యందవమనేన వా నివేశయేత్” ఆనగర 

మ;తకు ముందొకవిధముగా నున్నదికాని, లేక [కొత తదికాని కావచ్చును, ఆచ్చట 

సివసింపవలసిన జనమును పరదడేశమునుండి తెచ్చికాని, తనదేశమున మిగిలియున్న: 

ఆనగా గృహారామశ్నేతాదులులేని ఆయా _ వృత్తులవారిని, తెచ్చి యా 
నగరమున నిలుపవలిను. ఆతరువాత దాని సీమలు, నచ్చట కల్పింపవంసిన సౌర 

ర్వములు, జనుల వృ త్రిభేదములు మొదలగున వ చేయవలెనని చెసె ఎను. పసుత 

మధురానగర న. శ తుఘ్నుడు స్వర్గమున మిగిలియున న్న జనమును దెచ్చి నిలి 

పెనా? యను &;। _క్పేశాలంారముచేత “'చృటిసౌకర్యములు, ఐశ్యర? ములు దాలు 

క్యార్థ శాస్త్ర పకారమున విరాజిల్లుచుండెనని తలియుచున్నది 

శ్లో, తత సౌధగతు పళశ్ళున్ యమునాం చ| కవాకినీమ్, 

'హేమభ క్రిమతీం భూమేః (పవేణీ మివ పిపియే. 80 

వ్యాఖ్య : త|త-ఆ మధురానగరమునందు, సౌధగతః-మేడ మీది కెక్కి 

వాడై, సః- ఆశ [తుఘ్నుండు, చ క వాకినీం-చ|కవాకపకులుగలడియగు, fos 

నాం-యమునానదిని, హేమభ క్రిమతీం- బంగారపు రేకులతో, ఆభరణమలతోను 

గూడిన, భూమేః-భూదేవియొక్క,  |పవేణీం, ఇవ-పొడుగుగానున్న జడనువలె, 
పశ్యన్ -చూచుచున్నవా(డై, ప్మిపియే-_పీతినింజెందెము ఆ మధురానగరరాజధాని 
లోని మేడమిద నిల్చుని శ్యతుఘ్ను(డు, చక్రవాక పక్షులతోనున్న యమునానది 
యందమును చూచుచు, పొడుగ్గ. నజడలో సువర్ణాభరణనలు పెట్టుకొని యున్న 

భూదేవి సౌందర్శమును భావించుచు ఆనందము(జేందుచుండె ననిభావము ము “పి, కి (పియ” 

(పీజ్ -(పీణనే అనుధాతువునకు లిట్. _ప.పు.ఏ. 

శో సఖా దశరథస్యాపి జనకన్యచ మం | తకృత్, 

సంచస్కారో భయ (పీత్యా మైథిలేయో యథావిధి. శి! 

వ్యాఖ్య: దశరథస్య-దశరథునికి, జనక స్యచ -జనకమహారాజునకును, సథా- 
మ్మతుండగు, మంతక త్: అపి-మం|త| దష్టయగు వాల్మీకిగూడ, ఉభయ పీత్యా- 
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జనకదశరథు లిద్దజియందునుగల స్నేహనుచేత, మైథిలేయౌ-మైథిలీతనయుల 
నిద్దటీని, యథభావిధి-ళాస్తా౨నుసారముగా, సంచస్కార-జాతకర్మాదులతో సంస్క 

రించెను. దశరథు(డు, జనకు(డు సైతము, తన మి తులై నందున, వాల్మీకీ ఆయుభ 

యులకును వంశవర్థనులగు శిశువులు సంస్కారరహితులై యంథుట తగదుగనుక, 
స్యయముగా వేదవే త్తయెనందున బాలురిద్దటికి కాస్త. పకారము జాతకర్మాదిసంస్కా 
రములు జరిపెనని భావము. ఇచ్చట రాముని పే రెతక జనక దశరథులను జెప్పట 

వలన వాల్మీకికి రాముడు లోకాపవాదభీతు(డై ధర్మదార పరిత్యాగము చేసెనన్న 
చిజుకోపముండినట్టు స్ఫురించుచున్నది. ద్విజశబ్ద వాచ్యులగు బహ్మ తతియ 

వై వ్యలకు “నిషేకాది శ్మ్మృశానాంతః” అగు మనుస్మృతి వాక్యమువలశ సమంత 

కములగు “గర్భాధాన పుంసవన సీమంతోన్నయన జాతకర్మాదులగు నలువది 

సంస్కారములు ధర శా స్త్రముచేత విహితములై యున్నవి. అట్టి సంస్కారముల 

వలన ద్విజుడు పరి (డగును. కావున వాల్మీకి ఆ శిశువులకు సంస్కార లోప 

మును జరుగనీయలే . మిథిలానాం రాజా మైథిలః ఆనగాజనకు(డు, మైథిలస్థ 

అపత్యంన్రీ- మైథిలీ అన(గా సీత, మైథిల్యాః సుతా మైథిలేయౌ-ఇద్దరు సీతాసుతు 
లగు శిశువులు అని వ్యుత్పత్తి. “సంచస్కార” “డు క్క ఎక్ కరణి" అను 

ధాతువు “సమ్” అను ఉపసర్ల ర్ల తోకూడినప్పుడు ధాతుమా తమునకు “*సుట్” అను 

ఆగమము వచ్చి “సంస్క_రోతి” అని అట్రూపము సి ందును, (పస్తుత లిట్ 

రూపమునందు అభ్యాస “చ” కారముతో వ్యదేరానము ఎను సుడాగమమువచ్చి 

“సంచస్కార” అని యగును. కాగాలిట్. (వ పు ఏ. “మం[తక త్” ఆను 

శబ్దము ణి సుకర్మపాప మం తపుజే్మమ కృఖః” అను సూ(_తమువలన క్విప్ (పత 

యాంతముగా( బయు_క్రమైనది. “ఇవి సుకృత్, కర్మకృత్, పాపకృత్, మంత 
కృత్, పుణ్యక త్ ప అనుతకారాంత శబ్దములుగా నుంతును. 

శ్లో. స తా కుళలవోన్ఫుుష్ణగర్భశేదా తదాఖ్యయా, 

కవిః కుశలవా వేవ చకార కిల నామతః. లివి 

వ్యాఖ్య : సఃకవిః-౪ఆ వాల్మీకిముని, కుళలవోన్ముుష్షగర .కెదౌ-కుళ 

దర్భలచేతను, లవ-గోపుచ్చలో మములచేతను, ఉన్మ్ముష్ట-ఉపమార్దనముచేసి € 

గింప(బడిన, గర్భ క్రేదా-గర్భోష్క, దవముగల, తౌ-ఆ కుమారులిద్ద జీని, తదాఖ 

ఏవ-వాటి కే పేర్ణతోనె, నామతః. పిర్ణగునట్టు, కుళలవౌ, ఏవ. కుశలవులు అః 

చకార, కిల నామకరణము చేసె సెనుసుమా. గర్భస్థశిశువులకు లోన నెట్టి బాధ 
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గలుగకుండునట్టు సమం తకముగా దర్భలతోను, గోవు తోకయందలి వెం[టుకల 
తోను గర్భమునకు ఉపహార్జనముచేయట ఆచార మైయున్నందున అట్టి మార్జనము 
చేత సుఖముగా ఉద్భవించిన యాశిశువులపు వాల్మీకీ 3 కుశలవముల పేరే పెన్టైనని 

భావము. ఉపమార్దనమనగా |క్రిందిను=డి పైకి పోక్షించట. “కుశైః ఉన్ముష్ణః 
కుళః; లవైఃఉన్మృష్టః లవః” అని వుత్పత్తి. “లవో లవణ కింజల్క పక్ష 
గోపుచ్చలోమసు” ఆని వైజయంతి నిఘంటువు. 

శ, సాంగం చ వేద మధ్యాప్య కించిదుళ్కా. )౦త్నకె శవా, 

స్వక్ళతిం గావయామాన కవి(పథమపద్ధతిమ్. పప 

వ్యాఖ్య : కించిదుత్కా౦త క శవా-కొంచముగా? గడచిపోయిన శికుత్వ ము. 

గల యా బాలురను, సాంగంచ-అంగములతో(గూడినదియనగు, వేదం వేదమును, 
అధాాప్య-ఆధ్యయనముచే ౫1 ౦చి,కవి_ప నుపద్ధతిం-కవులకు, మేల బంతి గుకోవిళా 
రచనకు వీజభూత మైన) స్యక ఎతిం-తవ కొవ్యమగు రామాయణమును, గాపయామ స- 
గానము చేయించెను. వాల్మీకి ఆ కుళలవులకు కొంతశై శముగడచి చెప్పినచదువును 
పలుక(గల బాల్యమురాగానే వేదమును, వేదాంగములను నేర్పి పిమ్మట తాను రచించి 
నదియు, కవిత్యమునకు బీజభూతమెనదియ నగు రామాయణమును గానముచేయు 
టకు నేర్పెను, బుగ్వేద, యజుర్వేద, సామవేదములు, అధర్యణవేదమునునేరు ఎటయే 

గాక శిక్ష, వాంకరణం ఛందస్సు, నిరుక్తం, జ్యోతిషము, కల్పము ఆఅనువేదాంగమ। 
లను సైతము నేర్పెను. “గాపయామాస”గై -శట్టే ధాతువునకు జిచ్లో (పేరణార్ధ 
కము) లిట్. [ప.పు ప ఇచ్చటి “కవి పథమపద్ధతిమ్” అనునది రామాయణము. 
యొక్క ఆదికావ్యత్వ కవిమార్గదర్శకత్య ములను వెల్లడించచున్నది. 

వ రామస్య మధుంం వృత్తం గాయంతొ మాతు ర|గత?, 

తద్వియోగవ్యథాం కించిత్ శిథిలీచకతుః సుతా. పెకీ 

వాఖ్య వ తౌ, సుతౌ-ఆ కుమారులిద్దణు, రామస్య-(శ్రీలామునియొక గాః 
వృ త్రం-చరి తను, మాతుః-తల్టియొక్క, ఆ|గతః- ఎదుట, నుధురం-మనోహర 
ముగా, గాయంతౌ-గానముచేయుచు న్న వార గుచు, తద్వియోగవ్యభాం- సీతకు(గం 
రామవియోగవేవనను, కించిత్ -కొంచము, శిథిలీచ కతుః-సడలించిరి అట్టు వాల్మీకి 
నేర్పిన రామాయణమువలన కుశలవులు రాముని జీవెతవిశేషములను తల్లి మంది 



వంచడళ సర్గము లర్? 

గూర్చుని మధురముగా గానముంజీయుచు నామెకు రాముని యొడబాటువలన. 

గలిగిన దుఃఖములను కొంచము తగ్గించిరని భావము. మానవులకు దూరమైన _పేమా 

స్పద వ్య కియొక్క-గాని, వస్తువుయొక గాని గుణవర్గనము కొంత దుఃఖళాంతిని 

గలిగించునుగదా! 

శ్లో; ఇతశే౭పి రఘో ర్వంశాి స్ర్రయ న్తే్రేళాగ్ని తేజసః, 

తదో్యోగా తతి వత్నీ షుపత్నీ ప్వానకా ద్వినూన వః. లిక్ 

వాఖ్య : రఘోః-రఘుమహారాజుయొక ,, వంశ్యాః-వంశీయులును, 

_తేతాగ్ని తేజసః -గార్హ సత్యము, దాక్షిణాగ్నియు, ఆహవనీయము, అను మూడు 

యజ్ఞాగ్ను లయొక = తేజస్సువంటి తేజస్సుగల, ఇతరే, త్రయః, అపి-రాముని 

కంటే యితరులగు భరతాదులు ము రును, తదోోగాత్-వారివారి సంబంధమువలన, 

పతివత్నీ మ-పతి వతలుగా |పథ్యాఆ న, పత్నీ ష-భార్యలయందు, ద్యిసూనవః- 

ఇద్దటీన్దణు కుళూరులుకలవారు, ఆస -అయిళి. పవి తమగు రఘువంశమునందు 

లేతాగ్నులవ. టి తేజస్సుగల భరత, లక్ష్మణ, శతుఘ్నులు సైతము పతి వత 

లైన తమ భార్యలయందు ఇద్దణీస్ప జు కుమారులను బడసిరని భావము. “ద్యౌోద్యొ 

సూనూ యేషాంతే ద్విసూనవః” ఆని విగ్రహము, “అంతర్వత్పతివతోర్నుక్ “ఆను 

సూ(తముచేత జీప్, నుగాగములు వచ్చి, అంతర్వత్నీ, పతివత్నీ శబ్దములు సిద్ధిం 

చుశు. ఆంతర్యత్చి యన(గా గర్భిణియనియు, పతివత్ని యనగా జీవత్పతిక 

యనియు నర్థము బు. కాని పస్తుత క్లోకభావానుసారముగా పతి వతలుగా (పఖ్యాత 

లైన అని యక్థ ము [(వాయఃబడినది. 

శ్లో. ళతుఘాతిని శత్రుమ్నః సుబావౌ చ బహు'శుశే, 

మధురావిదిశే నూన్యో ర్నిదఢే పూర్వజోత్సుకః. 86 

వ్యాఖ్య : పూర్యజోత్సుక ః-జే 'స్థు/డగురాముని. జూచుటయందు _పేమగల 

శ |తుఘ్నః-శ తుఘ్ను (తు, బహు శుతే-బహ్ము శుతు/(డనియు, త _ుఘాతిని-శ|త 

వులనుజంప(గల; సుబాహౌచ -సుబాహు(డనియు( బేర్దుగల, సూన్యోః-ఇద్దజుకువ 

రులయందు, మధురావిదిశే-మధురా విదిశా గగరములను, నిదధే-ఉంచెను. మధు' 

నగరనిర్మాణానంతర ము కొంతకాల మచ్చటనుండిన వ త్రుఘ్ను తు, అగజు(డ 

RV 18 
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రామునివద్ది కేగుటయందు వాంఛగలవా(డగుటచేత తనకుమారులగు బహు శత 

సుబాహువుల యందు మధురానగర విదిశకానగర పరిపాలన బాధ్యతను ఉంచి, 

తాను అయోధ్యకు వెళ్ళెనని భావము "నిదధే” ని ఆను ఉపసర్గతో(గూడిన (డు) 

భాజ్ _ధారణపోషణయో; అను ధాతుపునకు లిట్ (ప. పు. ఏ 

శ్లో, భూయ _స్తపోవ్యయో మాభూత్ వాల్మీకే రితి 

సో ఒత్యగాత్, 

మెథిలీతన యో ద్లీత ని;స్పందమృగ మా|ళమమ్. 87 

వ్యాఖ్య : సః-ఆశ తుఘమ్ను(డు, ఢిలీతనయోద్గీతనిఃస్స ందమృగం 

మైథిలీతనయ.-కుశలవులయొక్క, ఊద్గీత-పె గావిన(బడు గానముచేత, నిస్పంద- 

నిశ్చలములగుచువినుచున్న, మృగం-లేళ్ళు అ నాల్మీ కేః, ఆ| శమం-వాల్మీకి 

యొక్క ఆశమమును, భూయః-మరలగూడ, తపోవ్యయః-తనకు ఆతిథ్యాదుల 

నేర్పరచుటకగు తపోహాని, మాభూత్, ఇతి--లేకు డునుగాకయని, ఆత్యగాత్ - 

దాటివెళ్ళిను. కుశలవులు చేయుచున్న రామాయణగాన మును వినుచు నిశ్చలములై 

యున్న లేళ లో (పశాంతముగానున్న వాల్మీకి తపోవనమునకు తన పవేళమువలన | 

మరల నంతరాయము, తపోవ్యయము గలగుట తగదని భావించిన శతుఘ్ను( 
డందుగబవేశింపక దాటివెళ్లేనని భావము. మా--ఆభూత్-మాభూత్ “నమాజ్ 
యోగే” ఆనుస్తూతమువలన “మా"తోసంబంధమున్న ధాతువునకు “ఆ” చేరదు. 
ఆతి -|- అగాత్ -అత్యగాత్. ఆతి ఉపసర్గతో (గూడిన “ఇబ్ -గతొ” ధాతువు రెండును 
భూతార్థకలుజ్ ప. పు. ఏకవచనములు. 

శ్లో. వశీ వివేశ చాయోధ్యాం రథ్యాసంస్కార శోఖినీమ్, ' 

లవణస్య వధాత్ పౌరై రీషితో ఒత్యంత గౌరవమ్. 86 

వ్యాఖ్య: వళీ-ఇందియ ని గహముగల శతుమ్ను (శు, లవణస్య-ల నణా 

సురునియొక్క_, వధాత్-చంపుటగరణముగా, పొరైః-పురజనులచేత, అత్యంత 

గౌరవం-మిక్కి_లిగౌరవ యుక్తముగా ఈకితఃసకా-చూడ(బడినవా(డ గుచు, 

రథ్యాసంస్కారశో భినీం- తోరణాది సంస్కారముతోగూకిన రాజమార్గముగల, 

ఆయోధ్యాం-అయోధ్యానగరమును, వివేశచ- పవేశించెనుగూడ. లవణాసురుని 

జంపిన వీరు(డని _పజలు గౌరవపుకస ఎరముగాంజూచుచుండ శ తుఘ్ను( డలంక 

Ce De” 
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రింప(బడిన రాజమార్లములు, రచ్చలుగల అయోధ్యను జేరెను. ఇందలి “వశీ ఆను 
విశెషణము శ |తుఫ రండు సీతా విషయమును రామునితో (ఇప్పక మనస్సులోనే 
యుంచుకొన్న విషయమును సూచించును. “వివేశ” విశ... పవేశనే ధాతువునకు 
లిట్ (ప. పు, ఏ. 

శో స దదర్శ నభామభ్యే సభాసద్భి రుపస్థితమ్, సి 

రామం సీళతాపరిత్యాగా దసామాన్యపతిం భువః. ఫం 

వ్యాఖ్య : సః-ఆ ళ్యతుఘ్న (డు, సభామధ్యె-సభామభ్య। పదేశమునందు, 
సభాసద్భిః-సభ్యులచేత, ఉపస్థితం- సేవింపబడినవాండును, సీఠాపరిత్యాగాత్ -సీతను 

పరిత్యజించుఓవలన , భువః-భూమికి, అసావూన్యపతిం-ఆసాధారణ భర్తయు నగు, 

రామం-రాముని, దదర్శ-చూచెను, సభ్యులతో సభామధ్యననున్న యసాధారణ 

భూభ ర్త యగు రాముని శ తుఘ్బు (డు దర్శించెను. ఏ రాజైనను భూమికీ 

సామాన్య భ రయే అనంగా భూదేవితోపాటు ఆతని పట్టపురాణియు నుండునుగావున 
ఆ రాజు వారిద్దరికిని, లేక పెక్కం డకు సమానభో క్షగా నుండును ఇచ్చట సీతా 
పరిత్యాగమును జేసినరాము. డొక్క భూదేవికే భర్తగావున అసామాన్యపతిగా 
జెప్పుటలో రాము(డు మరియొక స్ర్రీనీ వివాహముజేసికొన కేదని సూచితము.“దదర్శ” 
దృశిర్-పేత్షణే ధాతువునకు లిట్ ప. పు. ఏ. 

కో, త మభ్యనందళ్ (పణతం లవణాంతక మ|గజి, 

శాలనేమివధాత్ [పీత స్తుగాషా డివ ఇార్చిణమ్. 40 

వ్యాఖ్య : అగజః-అన్నయగు రాముడు, లవణాంతకం-లవణుని(జంపిన 

వాడును, [పణతం-తనకు నమస్క-రించువా!దునునగు, తం-ఆ శ _తుఘ్నుని, 
కాలనేమివధాత్ -కాలనేమి యను రాక్షసుని జంపుటవలన, [పీతః-సంతుష్టు(డై న, 

తురాషాట్ -ఇం, దు(తు, శార్జిణం, ఇవ-ఉపేం| దు(డగు విష్టవునువలె, అభ్యనందత్ - 

అభినందించెను. కాలనేమి రాక్షసుని జంపిన యుపేందుని ఇం్యదు( డెంతగా 

మెచ్చుకొనెనో అంతగా రాముడు లవణ వధచేసివచ్చిన శతుఘ్నుని మెచ్చు 
కొని సంతోషిందెగు. తురాం-వేగం సహతే ఇతి తురాషాట్ అని వ్యుత్చ్ప శి. 

ఆధి -- ఆనందత్ -ఆభ్యనందత్. “అభి” అను ఉపసర్గతో కూడిన “(టునది- 
సమృద్దౌ” ధాతువునకు లజ్ . (ప.పు.ఏి. 
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శ్లో. సవృష్టః సర్వతో వార్త మాఖ్య (దానే న నంతతిమ్, 

(పత్యర్పయివ్యుతః కాలే కనే రాద్యస్య శాననాత్. 41 

వ్యాఖ్యః సః_శ|తుఘు డు, పృషఃసన్ -అడ గ(బడీనవా(డ్ గుచు, సర్వతః, 

వా ర్రం-ఆంతటనుగల కుశలమును రాజ్జే-రాజై న రామునికి, ఆఖ్యత్ -చెప్పెను, 

సంత తిం-కుశలవోత్స తి రూపమగు సంతాన విషయమును గుజించి మా _తము, 
కాలే-సరియైన అవసరమున, _పత్యర్పయివ్యతః-కాముని కపగింపటోవుటకుందల 
పెట్టిన, ఆద్యస్య, కవే: -ఆదిక వియగు వాల్మీ కియొక గై, శాసనాత్ - ఆజ్ఞవలగ, 

న, ఆఖ్యత్ -చెప, లేదు. భువన రాముత ' పళ్ల ంపగా ళ తుఘ్ను(డు సర్య 

విషయికమగు కశ_ముకు విశ్నివించెగుగాని, వాల్మీక్ “"సరిటైన సమయమున 

నేనే కుళలవులను రాము9ి కప ఇప వల కీిషయమును దె పవద్దని” శాసించి 

యుండుటవలన సతతి విషయమును శైప లేదని భావము, లికవ శ్లోకమున 

శ్ర _తుఘమ్నునకు జఫ యని విశేషణమువేయట యిందుంకేయని (గహపింప 

వరయన “ఆఖ్యత్ ” చక్షిజ్.వ'కా మాంవాచి అను ధాతువునకుగాని, లేక భ్యా- 
[పకథనే ఆను ధాతువునపెగాని లుజ్ (ప.పు ఏ. 

రగా 
ళో. అథ జానవదో విపః శిశు మపా_ వ్రయౌొవనమ్, 

గూ, న్ల ప 2 అవతా రాంకశ హ్మాస్థం ద్వారి చ కంద భూవతే.. 42 

వ్యాఖ్య : అధథే-ఆ పిమ్మట, జానఎదః, వి _పః_దేళ మునందలి యొకానొక 

_(ాహ్మణు(కు, ఆ పొ పయౌవనం-యువకుడుగానెకుగని, శికుం-మృతబాలుని, 

భూపతేః. రామునియొక _, ద్యారి-రాజభవన ద్యారము చందు, ఆంక శ య్యాస్థం- 

తొడ'పె( బండుకొను నునట్టుగా, అవతార్వు-| కిందకు డింపి, చ కంద- _రోదనము 

చేసెను. తరువాత నొకప,డు దేశఘుందళంి యొక వి పుడు చనిపోయిన తన 
కుమారుని దెచ్చి రాజభవన ద్వార 1 సదేశమునందు తొడ పై(దలయుంతునట్లు 

పండబెట్లుకొ ఏ పెద్దగా నేక్కుచుండెను “జన: దేభవః జానపదః అని వి గహము. 

"చ కంద” [కది-రోదనే ధాతువు లీట్ యప పు.ఏ. 

శ. శోచనీయా సి వనుధే! యా త్వం దశరథా చ్చ్యుతా, 

రామహ_న్త మను[పాప్య కష్టాత్కష్టతరం గతా. ఓలి 
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వ్యాఖ, : హేవసుధే-ఓభూదేఏ! కశరభాశ్-దశకథు నుండి, చ్యుతా-జారి 
పోయిన, యా, త్య _-ఏనీవు, రాషఒహ సం-రాము*చేతిని, అను పాష్య-చేరి, 

కష్టాత్కష్టతరం-మిక్కిలి కష్టమును, గతా (సతీ) - పొండినదానవగుచు, కోచనీయా, 

అసి -శోచనీ యురాలవగుచున్నావు ఓభూదేవి! దూరథు".బాసి రామునిచేతిలో పడ్డ 

నీవు మహాకషముఐపాలై అయ్యో! అని దుఃభి.పబడుచున్నావని వాహ్మణుకు 

రోదనముచేయేచు పలికెనని భావము. నీస్థితి మిక్కిలి హినదశనుబొందినది. “అసి” 
ఆస-భువిధాతువు లట్ మధ్య పు.ఎ. 

శో, (శుత్వా తెన్య కుచో హేతుం గోపా జి హాయ రాఘవః, 

న హ్యకాలభవో మృత్కు రిశ్వాకుపద మఫ్యశత్. 44 

వ్యాఖ్య : గోపా_రక్షకు(డగు, రాఘవః రాముడు, తస్య-ఆవి పుని 

యొక్క, జచః-శోకమునకు, హేతుం-కారణమును (పు తమడణమును), |శ్రుత్యా- 
విని,జి హాయ-సిగ్గుపడెుు. హి- ఎంగవల్లనై తే అకాలభవః-ఆసమయమున గలిగెడు 
మ త్యుః -మరణము, ఇవా కుపదం-ఇక్యాకుల రాష్ట్రమును, న, అస్పృసత్ - 

స్పృశించియు .డలేదో! పెలు (బతికియుండ గా చిన్నవారు చచ్చుట యెన్నఎ.లేని 

యితాకుల రాష్ట్ర్రముశం ఈఏ _సుని కుమామ(డు మరణించుట విన్న రామునికి 

ఆశ్చర్యలజ్ఞకలిగే ఏని భావము. “జీ హాయ్” (హీ-లజ్ఞాయాం ధాతువునకు “లిట్” 
[ప.పు ఎ. జిహాయ జి హియతుః, జి హియుః. ఇత్యాదులుండను, “అస్పృళత్” 

స్పృళ-సంస్పగ్మే ధాతువునకు లజ్. ప. పు ఏ. 

ట్లో, న ముహూర్తం తమస్వేతి ద్విజ మాళ్వాన్య దుుఖతమ్, 

యానం నస్మార కౌబేరం వై వస్వతజిగీష యా. 45 

వ్యాఖ్య : సః -రాము(తు. దుఃఖితం, ద్విజం-దుఃఖపడుచుండిన విిపుని, 

ముహూ ర్తం-క్ష్షణకాఎము, క్షమస్వ-ఓర్హుకొనము, ఇతి-అని, ఆశ్వాస్య- ఊరడించి 

వె వస్వతజిగీష యా-యము”గూడ జయించుకోరికచేత, కౌబేరం-కుబేరునిద గు 

యానం-పుష క్ విమానమును, సస్మార-న్మరించెను. ఏడ్చుదున్న (బాహ్మణు 

శ్షణకాలము ఓర్ముకొనుమని యోదార్చి రాముండు ఇట్టు చేసన యమధర్మరా 

నై నను జయించి వి_పునికి మేలుచేయవలసినదే యన్న కోరికచేత నచ్చటికి స్రీ 

గతిని వెళ్ళుటకే పుష్పకవిమానమును స్మరించెను, పుష్పకము అక్క అపడిన 
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స్మరించినచో వచ్చి సేవించెదనని చెప్పీయండెనుగదా! “క్షమస్వ” కమూష్-సహనే 
ధాతువు ఆత్మనేపది. దానిలోట్, మధ్య్థమపురుష, ఏ, “సస్మార” స్మృ-చింతాయాం 
(పరమ్మైపది) ధాతువునకు లిట్.[ప.పు.వ, 

ళో, ఆ త్తళ(స్తు) న దధ్యాన్య (పస్థితః స రఘూద్యవాః, 
త ® 

ఉచ్చచార పుర స్తన్య గూఢరూపా నరన్వతీ, 46 

వ్యాఖ్య : సః, రఘూద్యహః - అట్టుసిద్ధపడిన రాము(తు, ఆత్తశస్తః -తీసికోం 

బడిన  ఆయుభముగలవాండగుచు, తత్ -ఆపువ్పకమును, అధ్యాస్య- ఎక్కి, 

| పస్టితః-బయలుదేరెను. తస్య, పురః-ఆతనియెదుట, గూఢరూపా, సరస్యతీ- 

ఆశరీరవాణి, ఉచ్చచార- పలికెను. రాము(డు స్మరణమా తమున తనవద్దికి వచ్చిన 

పుష్పక మును సాయుధు(డై యెక్కి బయలుదేరినవెంటనే ఒకయశరీరవాణి ముందు 

చెప్పటోవురీతిగా పలికెనని భావము. ఉచ్చచార (ఉత్ -{-చచార) “ఉత్” అను 
నుపసర్గతో (గూడిన చర-గతిభక్షణయోః ఆను ధాతువునకు లిట్ ప.పు.ఏ. 

శో. రాజక! |వజాను తే కశ్చి దపచారః (పవర్హశే, 

త మన్విష్య [పళమయే ర్భవిళాసి తతః కృతీ. 47 

వ్యాఖ్య ఏ హేరాజకా-ఓరాజా! తే, _పజాసు-నీ పజలయందు, కశ్చిత్ - 

ఒకొనొక, అపచారః -వర్ణ ధర్మ వ్యతిరేకము, (పవ ర్తతే-జరుగుచున్నది. తం-ఆయప 

చారమును, అన్విష్య- వెదకి, (పళ మయేః-శమింపజేయుము. తతః-దానివలన, 

కృతీ-కృతకృత్యు(డవు, భవితాసి-కాగలవు. రాజూ! నీ పజలలో నొక వర్ణభర్మ 

విరుద్ధమగుపని జరుగుచున్నది, దానిని తొలగించితివేని నీవు కృతకృత్యుండవు 

కాగలవని ఆయశరీరవాణి పలికెను, “పవ ర్తతే” (పపూర్వకవృతు-వ ర్తనే, 
ధాతువునకు లట్ (ప.పు.ఏ. “"పశమయేః” (పపూర్వకశమ-ఉపశమేధాతువునకు 

విథిలిజ్. మభ పు.ఏ. “భవితాసి” భూ-సతాయాం ధాతువునకు భవిష్యదర్థక 
మగు లుట్. మధ్య-పు.ఏ. 

త్ల, ఇళ్యా _ప్రవచనాత్ రామో వినేష్యళా వర్ణ వి|కియామ్, 

దిశః వపాత ప శ్రేణ వేగనిమ్మంపశేతునా, 48 
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వ్యాఖ్య : ఇతి-ఈవిధముగా విన(బబడిన, ఆ ప్రవచనాత్ -ఆ ప్రవాక కము 

వలన, రామః-రాము(తు, వర్ణ వి! కియాం-వర్ణాపచార మును, వినేష్య౯ -తొలగింపగల 

వా(డగుచు, వేగనిష్కంపకేతునా..._వేగ-గమనవేగముచేత, నిష్క్మంప-చలింపని, 
కేతునా-జెండాగల, ప లేణ-వాహనమగు పుష్పకముచేత, విదిశః, పపాత-దిక్కు 

లను జేరెను (పరుగె తెననియర్థము). ఆ ప్రవచనమగు నళశరీరవాణిని విన్న రాము(డు 
వర్ణధర్మవిరుద్ధకార్యముకు దొలగింప(దలచి, యతివేగముగా వెళ్ళు విమానముద్వారా 

అన్నిదిక్కులకు( బకుగిడెనని భావము. “పపాత” పత్త-గతా ధాతువునకు లిట్ 
(ప.పు వ్ 

ళో, అథ ధూమాభితా[ మాతం వృతశాఖావలం బినమ్, 

దదర్శ కంచి దై జ్వూక _స్తవస్యంత మధోముఖమ్. 49 

వ్యాఖ్య : ఐశ్వాకః-రాము(డు, ఆథ-ఒకదిక్కు_ను జేరినపిమ్మట, ధూమాఖి 
తా్మామాక్షం.-ధూమ- పొగ తాగుటచేత, అభితామ-అంతటనెజ్జబారిన, అక్షం- 

కన్నులుగలవా(డును,  వృక్షశాఖావలంబినం- చెట్టుకొమ్మయందు ( వేలాడుచున్న 

వా(డును, అధోముఖం-నేలవె వైపున ముఖముగలవా,డును, తపస్యంతం-తపసు 

చేయుచున్నవా(డునున నగు, కంచిత్- ఒకానొక పురువని, దదర్శ-చూచెను, ఆట్టు 

వెళ్ళినరాము(డొకదోట ధూమపానముచేత నెజ్జబడిన కన్నులు గలిగి, ఆధోముఖ 

ముగా నొక చెట్టుకొమ్మకు _వేలాడుచు తపస్సు నాచరించుచున్న యొక అపరిచిత 

పురుషుని జూబెను. ఇ్వాకువంశేభవః అ; ఆని వి గహము, అబ్ | | పత్య 

యాంతమైన ఇశ్నాకుళబ్దము నందలి “ఊఉ” కారమునకు లోపము! జెప్పుటచేత 

“ఐవ్యాకః” అనియైనది. “దదర్శ” దృశిర్ __పేక్షణే ధాతువునకు లిట్ [ప.పు.ఏ 

ళో, పృష్టనామాన్వ యో రాజ్ఞా న కిలాచష్ట్ర ధూమవః. 

ఆత్మానం శంబుకం నామ భూ] దం నురపచార్జినమ్. ' 50 

నాక : రాజ్ఞా- -రాజుచేత, పృష్టనామాన్వయః.---పృష్ట- -ఆతుగ (బడిన, 

నామ- పేరును, అన్యయః-వంశమును గలవాడును,  భూమపః-ధూమపాయియు 

నగు, సః-ఆ పురుషుడు, ఆకానం తనను సురపదార్థినం-స్వర్గమున.గోరుచున్న , 

శ బుకం, నామ-శంబుకు(డను పేరుగల, శూ దం-శూ_ దునిగా, ఆచవ్షకిల-చెపె ప్పెను 

సుమా! రాముడు నీపేరేమి? నీవంశమేది? ఎందులకీ తపస్సును జేయచున్నావు! 
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ఆని _పశ్నింపగా నత(డు నాపేరు శయూకుండు, నేను శూ[ దుండును, స్వర్గ 

ఫలమునుగోరి యీ తపస్సు నాచరించుచునా నని చెప్పెను. “అచష్ట” చక్న్షిజ్- 
వ్యకాయాంవాచి (స్పష్టముగా, జెప్పట) అను ధాతువునకు లజ్. | ప,పు.ఏ. 

శ్లో. తప స్యనధికారిత్వాత్ [(పజానాం త మఘావవామ్, 

శీర్ష చ్చేద్యం పరిచ్చిద్య నియంతా శస్త్ర) మాదే. ల్] 

వ్యాఖ్య : తపసి-తపస్పుచేయుటయందు, అనధికారిత్యాత్ -ఆధికారములేని 

వాం డగుటవలన, (పజానాం-| పజలకు, ఆఘావహం- దుఃఖమును గలిగించువా(డగు, 

తం-అఆ శంబూకుని, శీర్చచ్చేద్యం-శిరస్సున ఖండీంప(దగినవానినిగా, పరిచ్చిద్య- 

నిశ్చయించి, నియంకా- పజలను నియమించు రక్షకుండగు రాముడు, శస్ర్రం- 

ఖడ్గమును, ఆదదే.[గహించెను. తన కధికారములేని తపస్సు నాచరించుచు( | బజల 

దుఃఖమునకు కారణమైన శంబుకునికి శిరచ్చేదమే (పాయళ్ళి త్తమని ధర శౌొస్రదృషి 

చేత నిర్ణయించిన రాము డతని తలను నజుకుటకై. ఖర్గమును [గహించెను. 

“ఆదజే” (ఆ- దదే) ఆజ్ పూర్వక (జు) దాజ్_దానే (ఆత్మనేపది) ధాతువునకు 
లిట్. (పు.ఏ, | 

"శ్లో. న తద్వక్త్రం హిమక్సిష్తకింజల్క మివ వంకజమ్, 
గా యలు 

జో|ోతిష్కుణావాతళ్ళ[శళు కంఠనాళా దపాతయత్. ర్లి 

వ్యాఖ్య : సః-రాము;తు, జ్యోతిష్య ణావతక్క|కు_-జ్యోతిష్క_ణ-ఖడ్లాగ్ని 

మిణుగురులచేత, ఆహతశ్శ శు-కాల్బబడిన మీసములుగల, తద్య క్ష)ం- ఆతని 
ముఖమును, హిమక్టి వ్షకింజల్క_౦-మంచు చేత చెడిన కేసరములుగల, పంకజం, ఇవ- 
కమలమునువలె, కంఠనాళాత్ -నాళమునంటి కంఠమునుండి,  అపాతయత్-పడ'. 

గొటైను- ఖడ్లాగ్ని స్ఫులింగములచెత కాలిపోయిన మీసములుగడ్డముగల శంబూకుని 

తలను మంచుపడి చెడిపోయిన కేసరములుగల కమలమునువలె కంఠనాళమునుండి 
ఛేదించి నేల పై(బడవేసెనని భావము. “అపాతయత్” పళత్స్-గతౌధాతువునకు లజ్ 
[పపు.ఏ, (_పేరణార్థకజిజంతము). అలంకారము; ఉపమ. 

ళా. కృతదండః న్వయం రాజ్ఞా లేఖే శూ[దః నతాం గతిమ్, 

తపసా దుళ్చశేణాపి న స్వమార్షవిలంఘినా. ర్లి 
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వ్యాఖ్య : శూ దః-శూ దుండగు శంబూకు(డు, రాజ్ఞా-రాజయిన రాముని 

చేత, స్వయం, కృతదండఃసళ౯--స్వ్యయముగా విధింపంబడిన శిక్షగలవా(డ గుచు, 

సతాం, గతిం-సత్పురుషమలయొక్క_ పుణ్యమార్గమును, లేభే పొందెను, దుశ్చరేణ, 

ఆపి-ఆతికష్షముతో నాచరి .ప(దగినదై నను స్వమార్గవిలంఘినా-తన కులధ ర్మము 

నతి క్రమించినట్టి తపసా-తపస్సుచేత, నలేభే-పొందలేదు. తన కులధర్మముగానిదై 

కష్టసాధ్యమైన తపస్సుచేత( బొందజాలని సద్గతిని హృ్యద్రుండగు శంబూకు(తు రాజు 

చేత శిక్షింప(బడినవా(తుకా(గానే పొందెను “రాజభిః కృతదండాస్తు కృత్యా పాపాని 

మానవాః, నిర్మలాః స్వర్గ మాయాంతి సంతః సుక తినో యభా” అని చెప్పిన 

మనువచనమువలన చేసిన ధర్మవిప్టవమునకు శిక్ష ననుభవించుటవలన శంబూకు(డు 

స్వర్గమును జేరెననియు, రాముండు ధర్మరక్షకు(డేకాని పాణులను నిష్కారణముగా 

హింసించువా(డు గాడనియు భావము. “లభే”(డుులభష్-పాప్తా (ఆత్మనేపది) 

లిట్. ప.పు ఏ. “లేభే, లేభాతే, లేఖిరే, ఇత్యాదిరూపము లుండును. 

శ్లో. రఘునాథో ప్యగ_స్త్యేన మార్గసందర్శితాత్మనా, 

మవొజసా సంయుయు జే శరత్కాల ఇవేందునా. ర్ 

వాఖ్య: రఘునాథః, అఆపి-రాము(డుగూడ, మార్గ సందర్శికాత్మనా-తిరి. 

వచ్చు మా మునందు దర్శనమీయ(బడినవా(డును, మహౌజసా . గొప్ప లేజము 

గలవాడు నగు, ఆగ స్తేన-ఆగస్తునితో, ఇందునా, శరత్కాలః, ఇవ. 

చందునితో శరత్యా.లమువలై  సంయుయు జె-కలిసికొనెను 

( మహౌజసా యను విశేషణము చం, దునికి సైత మన్యయించు శు). 

రాము(తు శంబూకవధచేసి, యతనికి సద్గతిని |పసాదించిశ పిమ్మట(, దిరిగి 

వచ్చుచు, దారిలో మహాతేజస్యియై కనపడిన అగస్త్య మునిని శరత్కాలము 

చం దునినివలెః గలిసికొనెను. సుుపసన్నమైన శరత్కాలము చం దునితో(గలిసి 

విరాజమానమగునట్టు ధర్మవిష్టవమును దొల(గించి నిష్కళంకు(డైన రాముడు 

మహాతేజస్వియగు నగస్త్యుని(గలిసికొనె నని భావము. “సంయుయుజే.” సమ్ 
ఆనునుపసర్గ తోడి *యుజిర్ - యోగే” (ఆత్మనేపది)లిట్ (ప.పు.వి, అలంకారము; 

ఉపమ, 

శ్లో. కుంథయోని రలంకారం తని దివ్యపరి(గవామ్'* 

దదౌ దత్తం నముచ్రేణ పీతేనే వాత్మనిష్య.)యమ్. కక్ 
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వ్యాఖ్య : కుంభయోనిః-ఆగస్త్యు(డు, పీతేన-తనచే పానముచేయ(బడిన, 
సము దేణ-సము| దునిచేత, ఆత్మనిష్మ_యం, ఇవ--తనను విడుచుటకై యర్పిం 

చిన వెలనువలె ద త్రం-ఇయ్యబడిన, దివ్యపరి గహం-దివ్యపుకుమలచేత స్వీక 

రింపందగినది యగు, అలంకారం-భూషణమును (రత కంక ణమును), తస్మై- 

అట్టు కలిసికొన్న ఎ"మునికి దదౌ-ఇచ్చెను. అగస్త్యుండు, సముదముక దాగిన 
కాల కేయయులు బయల్పడుటక్రై దేవతల (పార్థనపై సము దమును పానముంజేసెను. 
ఆ సమయమున. దనను వితుచుటకు వెలగా సము డ(డిచ్చిన రత్నభూషణమును 
రామునికి బహుమానముగా నగస్తు(డిచ్చెననియు, శంబూకవధథ భర్మకార్యమేయని 

దేవర్షియగు నగస్త్యు డథినందించె ననియు దాత రకము, “దదౌ” దాబ-దానే- 
బిట్, 

ల్లో, తం దధ నె శ్రథిలీకంఠ నిర్వ్యాపా రేణ జాహునా, 

పశ్చా న్నివవృళతే రామః [పా కృరానుర్చి వజాత్మజః. 56 

వాఖ్య : మెథిలీకంఠ నిర్వ్యాపారేణ-సీ తాకంఠాలింగనములేని, బాహునా- 
బాహువుచేత, తం-ఆగస్త్యు(డిచ్చిన యాభరణమును, దధన్-ధరించుచు, రామః 
రాముడు; పళ్ళాత్ - తరువాత, నివవృతే-తిరిగివె శ్ళెను. పరాసుః -మృత్యుడై న, ద్విజా 
త్మజః-|బావ్మణకుమారు(డు, పాక్ -రాము(డు వచ్చుటకు ముందే, నివవృతే- 
తిరిగి వచ్చెను (బతికెను), ఆగస్త్యుండిచ్చిన భూషణమును సీతావియోగముగల 
రాముడు ధరింపక చేతితో పట్టుకొని అయోధ్యకు. దిరిగి వచ్చెననియు, లాము.డు 
వచ్చుటకు ముందే వ్నిపకుమారు/డు బతికియుండె ననియు భావము, నివవృతే 
(ని-వవృతే) “ని” ఉపసర్గతో(జేరిన వృతు-వర్తనే ధాతవు లిట్ ప.పు.ఏ. 

క్లో. తన్య పూ రో్యోదితాం నించాం ద్విజః పు[తసమాగతః, 

న్తుత్యా నివర్తయామాస (తాతు ల.వ్రవన్వతా దపి. 57 

వ్యాఖ్య : పు తసమాగతః-పుతునితో(గలసికొన్న, ద్యిజః-| బాహ్మణు(డు, 
చైవస్యతాత్, అపి-యముని వద్దినుండి కూడ, తాతుః తెచ్చి రక్షింప(గల్లిన, తస్య. 
రామునియొక్క, పూర్వోదితాం-తనచే మొదట సలుక(బడిన, నిందాం-దూషణ 
మును, స్తుత్యా-ఆప్పుతు చేసిన స్లో తముచేత; నీవ ర్రయామాస-తొల(గించెను, 
[ఐిదికిన కొడుకును జూచుకొన్న వి పుండు మొదట తాను ఎరు(గకచేసిన రామ 
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నిందను మరల ననేక విధములుగా స్టో|తము(జేయుచు( దొల(గించెను. తన ధర్మ 

పాలనమున యముయి సైతము విఘ్నమును జేయ(జాల(డని రాముడు నిరూపించ 

నని ద్విజుండు మెచు కొనెన” భావు. “"నివర్తయామాస”ొ సనీపూర్వక వృతు- 

వర్తనే ధాతువుశకు “ణిచ్” (పేరణమున) లిట్. _ప.పుఏ. * 

శ్లో. త మధ్వరాయ ముక్తాశ్వం రతఃక పిన రేశ్వరాః, 

మేఘాః సస్య మివాంభోభి రభ్యవర్ష న్నుపాయనై ః. 58 

వ్యాఖ్య : ఆధ్యరాయ-యాగముకొరకు, ముక్తాశ్వం- -విడువ(బడిన గుురము 

గిం, తం-ఆరామున, రక్షఃకపినరేళ రాః-విభీషణ, సుగ్రీవ ఇ దేశము 

నందలిరాజులును, మేఘాః-మీఘములు, అంభోభిః -జలములచేత , సస్యం, ఇవ- 

పెరునువలి, ఉపాయనై ౩-కానుకలచేత, అభ్యవర్షన్ -వ ంచిరి. రాముడు తన 

రాజ్యపాలనకాలమున 'అశ్వమేభయాగమా. జేయ(దలపె యశ్వమును వితువగానే 

విఖీషణాదులగు రాక్షసరాజులు, స్ముగీవాడులగు వాన తులు, వివిధ పాఠలతముల 

యందలి నరపాలురును, మేఘములు సస్యములపై వర్షమును గురిసినట్లు, వివిధము 

అగు ఉపాయనములు తెచ్చి రాముని ముందు (కుమ్యరించిరి. రోమాశ్వమేధ (పయ 

త్నము లోకమున కానందదాయకముగా నుండెనని భావము, ఆభ్యవర్షన్ pau 

అవర్షన్) “అభి” ఉపసర్గతో గూడిన వృష-సేచనే ధాతువు లజ్. ప. బహు 

“ఆవర్ష త్, అవర్షతాం, అవర్ష డ్” ఇత్యాదెరూపములుండును. 

తో, దిగ నిమం[తితా తో_ఎ్రనే మభిజగ్ము రశ్టహర్ష యః, 

న భామా న్యేవ ధిస్టై్ధని హిత్వా జ్య|ోతిర్మయాన్యపి. 59 

వ్యాఖ్య : నిమం! తితాః - ఆహూతులగు, మహర్షయఃచ - మహర్షులందణు, 

భౌమాని-భూమి పెనుండినవగు, ధిష్ట్యాని, ఏవ-నివాసములనే, న-కాదు, జ్యోతిర తె 

యాని, ఆపి-నక్ష తరూపస్థానములనుగూడ, హిత్వా-వదలి, దిగ్భః - _అన్నిదిక్కుల్ 

నుండి, ఏనం-రాముని, అభీజగ్ముః-చేరరి. భూ నక్ష! త లోకములందున్న మహర్తు 

లందలును యజ్ఞమున కాహ్వాని నింప(బడి, తమ తమ “నివాసములను వదలి, యన్ని 

దిక్కులనుండియ వచ్చి రాముని(జేరిరి. “ధిష్ట్రం సై సానే గృహే భేఒగ్నా" అని 

యమరము, “ఆభిజగ్ముః” (ఆధి - జగ్ముః) గవ్ట్ర్- “గతొౌధాతువునకు లిట్ (ప, పు. 

బహు. 
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న ఉపక ల నివ వై. బై కృతు ర్చ్వార ముఖీ బభ”, 

అయోధ్యా సృష్టలో కేవ సద్యః వె తామహీ తనుః. 60 

వ్యాఖ్య : చతుర్ద్వ్యారముఖీ-నాలుగుదా “ములే ముఖములుగానున్న, 

అఆయోధ్యా-ఆయోధ్యానగరము, ఊపళల్యనివి ః-ఉపశల్య-పొలిమేర పాంతముల 

యందు, నివిష్టైః-కూర్చొనియన్న, తై ః-ఆమె ర్షులచేత, సద్యః-ఆప్పడే, సృష్ట 

లోకా-సృజింప(బడి నజనులుగల, పెళామహీ, తనుః, ఇవ-| బహ్మకుసంబంధించిన 

మూ ర్లీవలె, బభౌ-|పకాశించెను. నాలుగు ద్యారములుగా ఆలంకరింప(బడిన 

అయోధ్య పొలిమేరలయందు నివసింప(జేయ(బడిన మునిజనుల వేదపఠనాదులచేత 

అప్పుడే సృష్టినిజేయుచున్న |బహ్మదేవునిమూ ర్తివలె _పకాశించెను. నాలుగుద్వారము 
లలో వేదోచ్చారణము, ఆసంభ్యాకజనోల్బణము, విహ్మయొక్క_ సద్యసృష్టిని దల 
పించుచుండెనని భావము. “బభౌ” భా-దీప్తొ” ధాతువునకు లిట్ ప. పు. ఏ. 
“బభౌ, బభతుః, బభుః” ఇత్యాది. 

ఖో. శాఘ్య స్త్యాగో౭పి వై_చేహ్యో. పత్యుః, (పాగ్వంశవాసినః, 

అనన్భజా నేః నె వాసీ ద్యస్మా జ్ఞాయా హిరణ్మయీా. 61 

వ్యాఖ్య : వై దేవ్యోః-సీతయొక్క, త్యాగః అపి-త్యాగముగూడ, కాఘ్యః- 

మెచ్చుకొన(దగినట్టి దే, (కుతః -ఎందుకనగా) యస్మాత్ -ఏకారణమువలన, (పాగ్యం 

థ్ వాసినః-|పాచీనస్థూణ మను పేరుగల యజ్ఞశాలయందున్నవా(డును, ఆనన్యవానేః- 

మరియొక భార్యలేనట్టి' పతురః| పభువగు రామునికి, హిరణ్మయీ-సువర్ణ ముతో 

నిర్మితయైన, సా, ఏవ, జాయా-ఆ సీతయే భార్య, అసీత్-అయ్యెనో సీఠాపరి 
త్యాగముగూడ మెచ (దగినదే, కారణమేమనగా యజ్ఞ శాలయందు మరియొకభార్య 

లేనందున సువర్ణముతో సీతామూ ర్రిని నిర్మించి యామెనే భార్యనుగా స్వీకరించెను 
గనుక, అన(గా రామునికి సీతపై అనన్య సామాన్యమగు (పేమ యుండుటచేతనే 

మరియొకజాయశు' చేపట్టక, సీతనే బంగారుబొమ్మనుగా నిర్మింప(జేసి, “ధర్మేచ, 
ఆర్థేచ నాతిచరామి యని పెండ్డికాలమున (జేసిన పతిజ్ఞను పాలింఛి, యజ్ఞఫలభాగి 

నినిగా సహధర్మచారిణినే తన పక్కన నుంచుకొనుట కంటే రాముడు సీతపై. 
జూపవలసిన [ పేమగాని, సీత కింతకంటే కోరవలసిన భాగ్యముగాని లే ఒన్నది? 

కనుక సీతాపరిత్యాగముసైతము ఒకవిధముగా మెచ్చ(దగినదే యని కాళిదాసు 
హృదయము, 
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శ్లో. విధే రధికనంభార స్తతః (పవవృతే మఖః, 
ఆనన్ యత (కియావిఘ్నా రావసా ఏవ రథిణ3. 62 

వ్యాఖ్య : తతః-అట్టు స్వర్ణసీతాదులతో సిద్ద పరుప(బడిన పిమ్మట, విధేః- 

శాస్త్రనియమముకంటే, ఆధికసంభారః-మించిన పరిక రములుగల, మఖః- యజ్ఞము, 

(ప్రవవ తే పార ంభ మయ్యెను, య త-ఏయజ్ఞమునందు, కియావిఘ్నాః-ఆ'బష్టా 

నవిఘాశుకులై న, రాక్షసాః,ఏవ-రాక్షసులే, రక్షీణః-రక్షకులు, ఆసన్=-ఆయి 

ముండీరో, సర్వత యజ్ఞములను ధ్యంసము(జే యువారు రాశ్షసులేయైనను, ఈ 

రాటాశ్యమేధమునందు విభీషణాది రాక్షసులే రక్షకులై యున్నందున,  శాస్త్రమ. 

చప్పిన దానికంటె నధికమగు సంభారము గూర ఎంబడిన యజ్ఞము _పారంభమియ్యె 

శో అథ (పాచేతసోపజ్జం రామాయణ మిత స్తతః, 

మెథిలేయౌ కుశలవౌ జగతు ర్లురుచోదితా. 62 

వ్యాఖ్య ; అధథ-అట్టుయజ్ఞమ్లు మొదలయిన పిష్ముట, మెథిలియొ-సీతా 

కుమారులగు, కుశలవౌ-కుశలవులు, గురుచోదితౌ(సంతౌ)-గురువగు వాల్మీకిచేత 
_పేరేపింప(బడినవారగుచు, (ప్రాచేతసోపజ్ఞం-చాల్మీకిచేత మొదటిసారిగా రచింప. 

బడిన, రామాయణం-రామాయణనను కావ్యమును, ఇత స్తతః-ఇచ్చటను అచ్చ 

టను, జగతుః-గానముచేసిరి, రాము డళ ఇమేభమును జేయుకాలమున కుశలవులు 

గుకువైన వాల్మీకిచేత పోత్సహింప(బడినవారై వాల్మీకి (కొత్తగా 
రచించిన రామాయణ కావ్యమును అయోధ్యానగరమునందు అచ్చటచ్చట 

గానముచేసిరి. “పచేతసః ప్పుతః పాచేతసకొ ఆని విగహము, 
వాల్మీకికి “బుతు డని జన్మనాసుము. “ | లావరుణొ” అని వంశనామము. 

“వాల్మీకి” బిరుదనామము. ఇత(డు భృగు 6శమువా(డు, “ఉపజ్జ” యన(గా 

ప పథమునెలిసికొనుట. “ఉపజ్ఞా జ్ఞానమాద్యంస్కాత్ ” ఆని యమరము, 

“ఆయ్యతే జ్ఞాయతే ఆనేన ఇత్యయనం చరితం, రామస్య ఆయనం రామాయణం 

(రామచరిశిం) ఆని విగహము. “జగతుః” గై-ళబ్దేధాతుపునకు లిట్ (ప. పు. 
ద్వివచనము. జగౌ, జగలతుః, జగుః ఇత్యాది. 

శో, వృ తం రామస్య వాల్యీ కే కృతి సౌ కిన రస్వనౌ, 
య టె కూ a 

కింత ద్యేన మనో వారు మలం స్యాతాం న శృణ్వతామ్ 64 
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వ్యాఖ్య : రామస్య, డృ త్తం-కావువసువు రామచరితము; వాల్మీ కేః, కృతిః- 

రచన వాల్మీకికావ్యము, తౌ-ఆ కుశఎవులు, కిన్న రస్యనౌ- కిన్నరకంఠుఐగు 

గాయకులు, (పునః-మరి) తత్, కిం-ఆది యేమున్నది? యేన-ఏ కారణముచేత, 
తొ_ఆ కుశలవులు, శ ఎల్వాతాం-వినుచున్న వారియొక గ్రా: మనః- - మనస్సును, హర్పుం- 

ఆకర్షించుటకు, ఆలం-సమర్థులు, న, స్వారాం-కాకపోవుదు రనుటకు, కావ వ్యవస్తువు 

లోకో తర గుజో త్రరుడగు రాముని చరితము; గేయమగ కావ్యమా ఆదికవి 

వాల్మీకి కృతి; గాయకులగు కుశలవులా?ః కించరకంఠ స్యరముగలవారు; ఇక 

నేకారణమున వారీ రామాయణగానము (శోతలచిత్త తమును రంజింపంజా౨కపోచయెనని 

చెప్పంగలము? సర్వము సరసమే, అందజణుకు ఆ రామాయాగానముగు ఆసకులై 
వినుచుండిరని భావము. “స్యాతాం” అస-భువ ధాతువునకు విధీ లిజ్. | ప.పు ది. 

స్యాత్, స్యాతాం, స్యుః. ఇల్యాదిమూపము లుండును. 

శ్లో. రూపే గీకే చ మాధుర్యం తయో న్తజై ర్ని వేదితమ్, 
య mrs 

దదర్శ సానుజో రామః ళు[శావచ కుతూహలీ. రర్ 

వాఖ్య : తద్దెః-ఆభిజ్జులగు వారిచేత, నివేదితం-తెలుప(బడిక, తయోః-ఆ 
జ 

కుళలవులయొక్క_,  రూపే-ఆకారమునందునను, _ గీతేచ-గానమునందునను గల, 
మాధుర్యం-రామణీయక మును, సాన జః-తమ్ములతో గూడిన వామః-రాము.ండు, 

కుతూహలీ-ఆనందముగలవా(డగుచు. దదర్శ-చూచెను, శు శ్రావచ-వినెనుగూడ. 
కుశలవుల రూపమునందు, గానమున:దు లల మూధుర్యము నెతీ(గి“వారు చెప్పగా 

రాముడు సొనుజు(డ్రె వెళ్ళి చూచి, ఏని యానఐదింవను. “దదర YY దృశిర్ = 

(పేష్షణే, “న శావొ శృ-శ్రవణె ధాతువుకు లిట్ రూపములు. 

శ్లో. తగ్గీత శవణై కాగా సంన దక్రుముఖి బభౌ, 

హిమనిష్యందినీ (పాత ర్నిర్వాతెవ వనస్థలి. . 66 

వ్యాఖ్య: తర్గత (శవజై కొ గా-తత్_ ఆకుశలవులయొర )_ శ గీత శ్రవణ- 

గానమును వినుటయందు, ఎకా! గా-నిశ్చలచి త్రముగలదియు, లపముఖీ-ఆ ఆనంద 

బాష్పములుగల ముఖముగలదియు నగు, “సంసత్-సభ, _పాతః- పాతఃకాఅము”, 

హిమనివ్యందినీ-మంచునురాల్చునడియై, నిర్వాతా-గాలిలేనిడియైయున్న , వనస్థలి, 
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ఇవ-వనభూమివలి, బభౌ -పకాశించెను. సానుజుండగు రామునితో(గూడియున్న 

సభయంతయు నేకాగ చి త్రమున వారిగానమునువినుచు, ఆనందా కువులురాల్చుచు 
(పాతఃకాలమునందు నిష్కంపముగా హిమబిందువులు రాల్చు వనస్థలివలె కోబించె 

నని భావము. ఆలంకారము ; ఉపను, 

ళో. వయోవేషవిసంవాది రామస్య చ తయో స్తదా, 

జనతా _వేత్య సాద్భృశ్యుం నాతికంపం వ్యతిష్టత. 67 

వ్యాఖ్య ; జనతా-జనస మూహము, వయోవేషవిసంవాది---వయః-వయస్సు 

చేత, వేవ-వ స్రధారణముచేత మ్మాతమే, విసంవాది-విలక్ష్షణమగు (వేరుగానుండిన, 

తదా-అఆప్పటి, తయోః-అఆకుశలవుల యొక్కయు, రామస్యచ -రామునియొక్క_యు, 

సాదృళ్యం-పోలికను, ( పేక్య-చూచి, నాక్షికంపం-కన్నులు గదలింపక , వృతిష్టత- 

నిలిచి-ముండెను. వయస్సునందు వస్త్రధారణమునందు మ్మాతమే శేదము గన టు 

చున్న కుశలవులకును రానునికినిగల పోలికగుజూచి యాశ ఎర్యపడుచున్న జనను 

కనులప్పగించి చలనములేక నిలిచియుండెనని భావము* వ్యతిషస్థత (వి -- అతిష్టత) 

సమ్, అవ, (ప, వి అను ఉపసర్గలతో (జేరినప్పడు “స్థా” ధాతువు ఆత్మనేపదిగా 

మారును. ఇది “షా-గతినివృతౌ” ఆను (స్ట) ధాతువునకు ఆత్మనేపది లజ్. 

[ప. ఏ. 

ళో. ఉభయోర్న తథా లోకః పావీణ్యేన విసిష్మియే, 

నృపతే? (పీతిదా నేషు వీతనృవాతయా యథా. 68 

వ్యాఖ్య : లోకః-జనము, ఉభయోః-కుశలవులయొక్క-, _పావీజ్యేన-నై పు 

ణ్యముచేత, తథా-ఆవిధముగా, నవిసిష్మియే -ఆశ్చర్యమునుపొందలేదు. యభథా-ఏ 

విధముగానై తే, నృపతేః-రాజగురామునియుక గ్రాః _పీతిదానేమ_ పేమచేత, 

జేయు బహుమానములయందు, వీతస్పృహతయా _ ఆశలేని వార గుటచేత, 

విసిష్మియే-ఆళ్చర్యమును బొందెనో! మధురగానముచేసిన కుళలవులను 

(పీతితో రాముడు సత్కరింపబోగా వారు మాకెట్టిదానములును ఆక్కరలదని 

నిస్పృహను వెల్లడించిరి. ఆడ లఫిమును జూచుచున్నజనము కుశలవులగాన నైపు 

ణ్యమున కాశ్చర రిపడి నదానిక ంటే (పతిఫలాజేక్షలేని వారినై సృహ్యమున కెకు గ్రై-వగా 

నాశ్చర్యపడిరని భావము. “విసిష్మియే" (వి - సిష్మియే) _ మ్మిజ్ -ఈషద్ధసనే 
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పు. 

విసిష్మియే, విసిష్మియాతే. విసిష్మియిరే, ఇత్యాది ఈషద్ధసనమన(గా దూ 

నగవు. 

(ఆత్మనేపది) ధాతువునకు “వి” ఆను ఉపసర్గతో(గూడి':లిట్ ప పు. ఏ. 

ట్లో, యి కోను వినేతా వాం కస్య చేయం కృతిః కే, 

ఇతి రాజా సంయం పృష్ట కౌ వాల్మీకి మశంనళామ్ు. 69 
దు "లు సి 

వ్యాఖ్య : గేయే-సంగీశమువందు, కోను (కః, ను)-ఎవ్య(జూ, వాం-మీ 

యిద్దణీకి, వినేరా-శిక్షకు(డు? ఇయం, చ-ఇదియు, కస్య కవేః-ఏకవియొక్క-, 
కృతిః-కావ్యము? ఇతి-ఇట్లని, రాజ్ఞా-రాజుచేత, స్యయం, పృష్టొ-స్యంత ముగా 

అతుగ(బడిన, తౌ-ఆకుశలవులు, వాల్మీకిని, ఆశంసతాం-చెప్పిరి. రాము(డు సఃయ 

ముగా మీకు సంగీతమును నేర్పినదెవరు? మీకు పఠించిన యీ కావ్యమును రచించిన 
దెవరు? ఆని యడుగగా కుశలవులు మాకుగానమ చేర్చినవాండును, ఈ కావ్యమును 
రచించిరవాండును వాల్మీకియే యని చెపి రి. “స్వయం” అనసదము రాజైన 
రాముండు ఇతరులద్వారా | పశ్నింపక వారియందు(గల _పేమగౌరవములవలన 

స్యంతముగా( (పశ్నించెనని సూచించుచున్నది. “ఆశంసతామ్” శంసు-స్తుతౌ ధాతు 

వునకు లజ్. (ప, ద్వి. ఆశ సత్, అశంసతాం, జశంసన్ . ఇవ్యాది- 

శో. అథ సావరజో రామః పాచేశస ముపేయివాకా, 

ఊరీకృ శ్యాత్శ్మనో చేవారి రాజ్య మృనె్మ న్యవేదయత్. 70 

వాఖ్య : అథ-పిమ్ముట, వరజః-ళమ్ములతో(గూడిన, రామః- 

రాముడు, _పొచేతసం-వాల్మీ కిని, ఉపేయివాజా-ేరినవా(డ గుచు, ఆత్యనః-తన 

యొక్క, దేహం-శరీరమను, ఊరీక్కత్య-నిలుపుకొన వాడై రాజ్యం-సమ సరాజ్య 

మును, ఆస్కై-వాల్మీకికొజకు , న్మవేదయత్ -సమర్వ్పించెను. వాల్మీకిసన్ని దికి సాను 

జు(డై వెళ్ళి రాము(డు తనదేహమును తప్ప సర్యరాజ్యమును అమహర్షికి ఆర్చించె 

నని భావు . న్యవేదయత్ (ని-- ఆవేదయత్) “ని” ఉపసర్గతో(గూడిన విద- 
జ్ఞానేధాతువునకు (పేరణార్థకము. లజ్ .[ప.పు.ఏ, 

ల్లో, స తా నాఖ్యాయ రామాయ మెైథి లేయా తదాత్మృడౌ, 

కవి కారుణికో వ(వే సీతాయాః సంపరి| గవాఘ్. క్. 
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వ్యాఖ్య ; కారుణికః_దయాళువె న, సః కవిః-ఆవాల్మీకి, రామాయ-రాముని 

కొకు; తౌ, మెథిలేయొ- ఆసీతాకుమారులను, తదాత్మజొ-రామునికుమారులనుగా 

ఆఖ్యాయ-వివరించిచెప్పి, సీతాయాః -సీతయొక్క_, సంపరి గహం-స్వీకారమును, 

వవే-కో రెను. అట్లు వినయవిన్నము( యున్న రామునికి ఈకుమారులు నీప్పుతు 
లేయని వివరించిచెప్పి, కరుణాళశు! న వాల్మీకి సీతను మళ్ళీ స్వీకరింపు మని 
కోరెను. “వవే” వృజ్ -వరణే (ఆ ,నేపది) ధాతువు లిట్ (ప.ఏ, “వృణుతే” 
ఆనిలట్; వ్వ వ, వవాతే, వ విఠే. ఇత్యాది లిట్ రూపములుండును. 

yi తాత! శుద్భా సమకుం న న్నుషా శే జాతవేదసి, 

దౌరాత్మ్యా (దతన సాం తు నా(తత్యాః (శోద్దధుః 

(పజాః. 

వ్యాఖ్య : హేతాత-తం|డ్రీ! తే-నీయొక్క, స్నుషా-కోడలగుసీత, నః-మా 
యొక్క, సమక్షం-కన్నులయెదుట, జాతవేదసి-ఆగ్ని హో|తునియందు, శద్దా- 
వర్ధిని పొందియున్నది. తు-కాని, రక్షసః-రాక్షసునియొక్క, దౌరాత్మ్యాత్ -దుర్భా 
వమువలన, ఆ తత్యాః-ఇచ్చటనున్న, [పజాః-జనులు, తాం-ఆమెను, న శద్దధుః- 

విశ రసింపలేదు. సీతను సీ కరింపుమని కోరిన వాల్మీకితో. రాముడు “తం డీ! 

నీకోడలయిన సీత మాకం యెదుట అగ్నిలో _పవేశించి పరిశుద్దురాలై నది, 

ఆగ్నియు నామెపవి తత ధృవపరచెను, మాకు సంపూర్ణ విక్వాసమున్నది. రాని 

దురాత్ముండగు రావణునివద్ద నుండివచ్చుటచేత నయోధ్యావాసులయన జనులు 

మా త మామెసు నమ్ముటలేదు, నేనేమి చేయగలను” అని బదులుపలికె నని 

భావము, “శద్దధుః” లిట్. (పబ. 

శ. తాః స్వచార్శిత ముద్దిశ్య _పతా్థాయయతు మెథిలీ, 
య 

తతః పుతవతీ మేనాం |పతిపక్స్యె త్వదాజ్ఞయా. 78 

వ్యాఖ్య : మైథిలీ-సీక,  స్వచార్మి తం-తననడవడిని, ఉద్దిశ్య-ఉద్దేశించి 

లాః-౪ పజలను, [పత్యాయయతు-నమ్మించునుగాక స్ట తతః-జఆట్టుచేసిన పిమ్మ( 

పు తవరీం, ఏనాం-పు తువంతురాలై నయీమెను, త్వదాజ్ఞయా -నీయాజ్ఞచేత, U 

పత్సే?-స్వీకరింప(గలను మరియు, సీత తన నడవడిచేత తానుదోవషరహితయె! 

RV 19 
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[స నమ్మించినట్టయితే పిమ్మట వీ “లహ కారనం పు తవతియగు సీమెను 

తప్పక స్వీక రింప(ంగలనని చె ప్పెను. రకాలు. పతి - ఆయయతు, 

(పతిపూర్యకమగు " “ఆయ.-గతౌ” అను ధాతువునకు [ ఫపేరణా మున (ణిజంతము) 

లోట్ [ప.పు.ఏ. “| ప క్ (పతిపూర్వక “పద- గతా” కువునకు (ఆత్మనే 
ఫది) ల్ఫట్ 4 త్రము స లే ప్; 

శ్లో, ఇతి (పతికుతే రాజ్ఞా జానకీ మా[శమా న్మునిః, 

CIN రానయయామాస న్వసిద్ధిం నియమె రివ. 74 

వ్యాఖ్య : రాజ్ఞా-రామునిచేత, ఇతి-ఇట్టు, (పతివతే-| పతి చేయంబడ(గా 

మునిః-వాల్మీకి, ఆ [శేమాత్-ఆ| శమమునుండీ, జానకీం-సీతను, శి $8-శిమ్యలచేత, 

స్యసిద్ధిం- స్వార్థ సిద్ధిని, నియమైః, ఇవ-తపోనియమములచేతనలె, ఆ యయామాస- 

తీసుక స రాము? డట్టు (పతిజ్ఞ చేయ(గా వాల్మీకి శిష్యలనుబంపి యా శ 

మమునుండి సీతను రప్పించెను. ఆ రల్నక ఏట వాల్మీకి తప పస్సులచేత కార్యసీ ని 

పొందినట్లుండెనట. అలంకారము: ఉపమ. “ఆనయయామాస” ఆజ్ పూర్యక నీ - 

|పావజే ధాతువునకు ణిజంతము. లిట్ (పపు. పః 

శ్లో, అ న్యేద్యు రథ కాకుత్సృః సంనిపాత్య పురౌకసః, 

కవి మావ్వోయయామాస (ప స్తుత పతిపత్తయే. 75 

వ్యాఖ్య : అథ-పిమ్మట, కాకుత్సః -రాము6డు, అన్యేద్యుః-మరియొక 

దినమున, (పస్తుత పతిప త్తయే-| పస్తుతకార్యాను సంధానము కొజకు, పురౌక 
సః-నగరవాసులను, సంనిపాత్య-ఒకచోట(జేర్చి, క విం-వాల్మీకిని, ఆహ్వాయయా 

పు సన రాముడు తన మాటకు వాల్మీకియు, సీతయు నంగికరిం 

ప(గా అయోధ్యకు ( దిరిగి వచ్చిన పిన్ముట ఒకరోజున (పస్తుతకార్థమును నిర్వ 

హించుటక్రే నగరవాసుల నందజిని నౌకచోట(జేర్చి వాల్మీకి మునిని పిలిపించెను. 

“ఆహ్యయయామాస” ఆజ్ పూర్వక పం -స్పర్థాయాం శబ్దేచ” ఆను ధాతువు 
నకు _పేరణార్థక ము (జిజంతము) లిబ్. |ప,పు.ఏ. 

ళో, న్వరనంస్కారవత్యా్యాఫౌ వు|తాభ్యా మథ సీతయా, 

బుచే వోదర్చిషం సూర్యం శామం ముని రువస్థితః. 176 



పంచదశ సర్గము 275 

వ్యాఖ్య : అథ-ఆహ్వానమందిన పిమ్మట, స్యరసంస్కా_రవత్యా-స్యర శ 

ఉదాత్తాది స్వరములును, సంస్కారవత్యా-శబ్దశుద్ధియు గలిగిన, బుచా-సావి| తీ 

బుక్కు చేత (గాయత్రీ మం[తము చేత), ఉదర్శ్భ్చిషం, సూర్యం, ఇవ-ఉదయించు 

చున్న సూర్యునివలె, పు తాభ్యాం-ఇద్దలు కుమరుంతి నున్న సీతయా-సీతా 

దేవితో, రామం-రాముని, ఆసౌ-ఆవాల్మీకి, ఉప పస్థితః-గే సేవించెను. సర్యసంస్కా-ర 

ములుగల గాయ తీ మంతముచేత సూర్యుని ఉపాసించినట్లు పు[తులతోడి సీతతో 

గలిసి వాల్మీకి రాముని దర్శించె నని భావము. స్వరసంస్క్హ్రములు కుశలవుల 

కును, సావి తీబుక్కు. సీతకును, సూరుక(శు రామునికిని ఉపమానములై. వారి 

పవి తతను, నిత్జసంబంభమును వెల్లడించుచున్నవి. అలంకారము: ఉపమ. 

ళో. శకాపాయపరిపీశేన స్వపదార్పితచకుషా, 

అన్వమీయత శుద్ధేతి ఇ*ంతేన వపుమైవ సా. 77 

వాఖ్య ; కొషాయపరివీతేన - కషాయవర్ణముగల యుత్తరీయము గలదియు, 

స్యపదార్సితచకుషా- -తనపాదములందుంచిన చూపు గలదియు, కాంతేన- పసన్న 

మైన, వపుషా, ఏవ-దేహముచేతనే, సా-ఆ సీత, శు -పవితురాలు, ఇతి-అని, 

ఆన్యమీయత-ఊహింప(లడినది. కషాయపురంగు వ మును కన్, తనపాద 

ములందే చూపు నిలుపుకొని నడచుచు, (పసన్నమ దేహముతోనే సీత పరిశుద్ధు 

రాలేయని చూచుజను లూహించిరని భావము. “అన్యమీయత” అను ఉపసర్గ తో 

గూడిన “మాజ్ -మానే” ధాతువునకు కర్మణి లజ్ (ప పు.ఏ. 

ఖో. జనా న్రదాలోకపథా (త్పతిసంహృతచతుప;ః, 

తన్థు స్తే ౬వాబ్యుఖాః సర్వే ఫలితా ఇవ శాలయః. 78 

వ్యాఖ్య : తదాలోకపథాత్-ఆ సీతయొక్క_ దర్శ: నమార్గమునుండి, పతి 

సంహృతచ మష:- -తొలగించుకొన్న చూపులుగలవారై ,తే, సర్వేజనాః-ఆజనులందిఆు 

ఫలితాః-పండిన, శాలయః ఇవ-వరిమొక్క_లవలిె, అవాజ్ముఖాః-నేలకు వంచిన 

ముఖములుగలవారై , తస్థుః-నిలుచుండిరి. పండిన వరిమొక్కలవలె తలలువంచి 

సీతనుజూచు మార్గ మునుంచి చూపులు (తిప్ప కొని జనులందలు నిలుచుండిరనియు, 

వారట్టుచేయుటకు ( గారణము సీతను ఆనుమానించియుండుట పొరపాటనియ 

భావము. “తస్టుః” ఘై-గతినివృతౌ ధాతువునకు లిట్ (ప.పు = బహువచనము, 
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శ్లో తాం దృష్టివిమయే భర్తు ర్ముని రాస్థితవిష్టరః, 

కురు ని;సంళయం వళ్సే! స్వవృ త్తే లోక మిత్యకశాక్. 79 

వ్యాఖ్య 2 అస్థితివిష్టరః-పవి_తాసనముపై( గూర్చున్న, మునిః-వాల్మీకి, 

హేవత్సే!-ఓఅమ్మాయూ! (సీతా!), భర్తుః-నీభ రయొక్క, దృష్టివిషయే-సమక్ష 

మున, స్వవృ ర్తే- సినడవడివిషయమున,  లోకం-జనమును, నిఃసంశమయం- అను 

మానముబేసీదానినిగా, కురు-చేయుము, ఇతి-ఇట్టని, తాం-ఆసీతను-ఆళకార్-ఆ 

పించెచు. రాముడు అయోధ్యాజనులు గల ఆసభామధ్యమున పవి|తాసనము ( 

గూర్చున్న వాల్మీకిముని సీతనుద్దేశించి ఆమ్మాయీ! నీభ ర్రయెదుట సీజనులందజి ని 

సీనడతయందుగల సందేహమును దీర్చు మని శాసించెను. “అశాత్” శాసు-ఆను 
శిష్టా ధాతువునకు భూతార్థక లజ్, (ప-పు.ఏ. 

శో. అథ వాల్మీకి శిమ్యేణ పుణ్య మావర్ణితం పయః, 

ఆచ మో్యదీరయామాస సీతా సతాస్థ్రిం సరన్వతీమ్. 80 

వ్యాఖ్య : ఆథ-అట్టు వాల్మీకి యాజ్ఞాపించిన పిమ్మట, నాలక శిష్యేణ- 

వాల్మీకియొక్క. శిమ్యనిచేత్, ఆవర్థి తం-బేశియందు వంచ(బడిన, పుణ్యం, పయః- 

పవి తమగు జలమును, ఆచమ్య-ఆచమనముచేసి, సీతా-సీతాదేవి, సత్యాం-నిజ 

మైన, సరస్వతీం-వాక్కును, ఉదీరయామాన-పలికెను. వాల్మీకి శాసన మును 

పొటించినసీత మునిశిమ్య(తు తన చేతిలో పోసిన పవి తజలముతో నాచమనము 

చేసి ముందు చెప్పంటోవురీతిగా తన విషయమును దెలుపు సత్యవచనమును బలికె 

నని భావము, “ఉదీరయామాన” (ఉత్ ర ఉత్ ఉపసర్గతో (గూడిన 
ఈర-గతా, కేపేచ అను ధాతువునకు లిట్. (ప. .పు.ఏ. (స్వార్గజిజంతము). 

ట్లో, వాజ్యనః కర్మభిః వత్యా వ్యఖిచారో యఖథాన మే, 

తథా విశ్వంభశరే చేవి! మా మంతర్ధాతు మర్షసి. 8] 

వ్యాఖ్య : వాజ్మనః కర్మథిః-వాక్కు_చేతగాని, మనస్సుచేతగాని, (కియచేత 

గాని, పత్యా-భ ర్తవిషయమున, మే-నాకు, వ్యభిచారః -స్టాలిత్యము, నయథా-లేక 

యున్నచో, తథా-ఆట్టయినయెడల, హేవిశ్వంభరే, దేవి-ఓభూదేవీ! మాం-వన్ను, 
ఆంతర్జాతుం -నీగర మునందుంచుకొనుటకు, అర రృసి-తగుదావు. ఓ భూదేవీ! నేను 
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భ ర్రవిషయమున వాజ్మనః కర్మలచేత అతి, కమణము లేనిదాననేని నన్ను నీలో, 
జేర్చుకొనుము” ఆని సీత పలికె నని భావము. “అర్హసి” ఆర్హ-పూజాయాం 

ఆను ధాతువునకు లట్. మ.పు,ఏ. 

ట్లో. వవ ము.కే తయా సాధ్యా రం(థా త్సదో్యోభవా ద్భువః, 

ఇాత [వాద మివ జ్యోతిః (పథామండల ముద్యయాౌా. 82 

వ్యాఖ్య : సాధ్వ్యా-పతి( వతయగు, తయా-సీతాదేవిచేత, ఏవం-ఇట్టు, 

ఊఉ క్తే_పలుక (బడగా, సద్యోభవాత్-అప్పుడే కలిగిన, భువః, రం ధ్రాత్ -భూమి 

యొక్క రం ధమునుండి, శాత హదం-వెజుపునకు సంబంధించిన, జోతిః, ఇవ- 

తేజస్సువలె, [పభామండ లం-కాంతిమండలము, ఉద్యయౌ- పె కిలేచెను. అట్టు పతి 

[వతయగు సీత పలుకగానే అప్పుడే యేర పడిన భూరం[ధమునుండి మెజుపువంటి 

యొక మండలాకారముగల కాంత్రిపుంజము పైకి వచ్చెనని భావము. “శత హదాయాః 
ఇదం శాత హదం” అనివ్మిగహము “శంపా శత్మహదా” ఆని యమరము, 

“ఉద్యయౌ” (ఉత్ -( యయౌ) ఉత్ వూర్వక యా-[పాపణే ధాతువునకు లిట్. 
(ప పు.ఏ. |పాపణమన6గా గమనమని యర్థము. 

శశీ, తత నాగఫణోల్టి ప్త సింహాసన నిషేదుపీ, 

సము|దరశనా సాక్షా (క్చాదురాసీత్ వసుంధరా. 88 

వ్యాఖ్య : త త-ఆ|పభామండలమునందు, నాగఫ జోతైప్త సింహాసన నిషే 

దుషీ-నాగఫణా-అదిశేషుని ఫణములచేత, ఉళ్టి ప-పెకియెత్తంబడిన, సింవిసన- 
సింహాసనమునందు, నిషేదుషీ-కూర్చునియన్న దియు, సము ధరళనా-సాగరములు 

మొలనూలుగా( గలదియునగు, సాకాత్ వసుంధరా-ఖభూదేవియే, [పాదురాసీత్- 

ఆవిర్భవించెను. ఆట్టు భూరంభ్రమునుండి పైకివచ్చిన కాంతివలయమునందు ఆది 
శేషండు తన ఫణములయందు నిల్పుకొన్న సింవోసనపై6 గూర్చున్న సాక్షాత్ 

భూదేవి ఆవిర్భవించి యందటికిని దర్శనమిచ్చె నని భావము. “| పాదురాసీత్.” 
(పాదుః అనునవృ్యయముతో(గూడిన అస-భువి అను ధాతువునకు లజ్ (ప.పు,ఏ. 

ళో. సా సీతా మంక మారోవ్య భ_ర్హృ([పణిహి కెతణాం, 

నూమేళతి వ్యాహర'్యేవ తస్మిన్ పాతాల మభ్యగాత్ Sn 
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వ్యాఖ్య : సా-ఆట్టు పత్ణక్షమైన భూదేవి, భర్తృ పణిహలేక్షణాం-భర్త 
యందుంచ (బడిన చూపులుగల, సీతాం-సీతను, ఆంకం, ఆరోప్య-తొడ పై నెకి ంచు 

కొని, తస్మి౯-రాము(డు, “మామా” ఇతివ్యాహరతి, (సతి) ఏవ-వద్దు వ అని 

పలుకుచున్న వా (డై నప్పటికిని, పాతాలం-పాతాళలోకమును, అభ్యగాత్. రెను. 

అట్టు ఆవిర్భవించిన భూదేవి, భర్తపై నుంచిన చూపులుగల సీతను తన తొడపై 
నెక్కి_ంచుకొని, రాము(తు “వద్దు వద్దు” అని మొరపెట్టుచున్నప్పటికిని, ఆతని 

మాటలను లెక్కచేయక పాతాళలోక మునకు వెళ్ళిపోయెనని భావము. “అఖభ్యగాత్” 
(అలి ఆగాత్) అభి పూర్యకమగు ఇజ్ ధాతువునకు లుజ్. 

శో. ధరాయాం తస్య సంరంభం సీత్మావత్యర్పలణె వీణ:, 

గురు ర్విధిబలాపేతీ శమయామాన ధన్వినః. 55 

వ్యాఖ్య : సీతాపత్యర్పణై షిణః-సీతను తనకు మరల నియ్యవలెనని 

కోరుచున్నట్టివాండును, ధన్వినః-స్వీకరింపబడిన ధనుస్నుగలవాండును నగు, 

తస్య-ఆరామునియొక్క_-, భరాయాం, సంరంభం-భూదేవి విషయము నందలి 

యు దేకమును, విధిబలా పేక్షీ-దై వళ కిని గుర్తించిన, గురుః-వాల్మీకి, శమయా 

మాస-ళాంతింప(జేసెను. భూదేవి సీతను దీసికొనిపోవ(గా రామునికి. గోపము 

వచ్చి తనసితను తనకు మరల నర్పించుమని ధనుస్సుశెక్కు_ పెట్టి బాణమును 
భూదేవిపై నేయటకు సిద్ధపడ (గా వాల్మీకి విధివిలాసము అపరిహార్యమనియు, అది 
యర జరుగవలసి యున్నదనియు( జెసీ ఎ రాముని శాంతింపజే సెనని భావము. 

“ళనుయామాసో శము-ఉపశమే ధాతువునకు | పేరణార్లకము (ణిజంతము), లిట్ 
ప.పు.ఏ. న 

ళో, బుపీ.౯ా విసృజ్య యజ్ఞం తే సువృూదళ్ళ వురన్మ్భృతాళా, 

రామః సీశాగమం న్నేవాం నిదభే తదపత్మయోః. 86 

వ్యాఖ్య : రామః-రాము(తు, యజ్ఞాంతే-అశ [మేధయాగము ముగింపునందు, 
పురస్కృతాజ-సత గ్రారింపంబడిన, బుషీకా-యజ్ఞ క్రియను నిర గహాంచిన మును 
లను, సుహృదః, చ -యజ్ఞదర్శనార్థమై వచ్చిన మి తులను, విసృజ్య-పంపివేసి, 
సీతాగమం-సీతయందుండిన, స్నెహం-తన పేమను, తదపత్యయోః ఆమె కుమా 
రులయందు, నిదధే-ఉంచుకొనెను, యజ్ఞమున కాహ్వానింప(బడిన బుత్విజులను, 
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బంధుమి తాదులను సత్కరించిపంపి, తనకు సీతయందుండిన [పేమ కుమారు 

లగు కుశలవులయందు వాత్సల్యమునుగా మార్చుకొని యానందమును బొందుచు 

రాజ్యము నేలెనని భావము. “నిదధే” “ని” ఉపసర్గ తోం గూడిన (డు) ధాల్. 

ధారణపోషణయోః (ఆత్మనేపది) ధాతువునకు లిట్, |ప.పు.ఏ. క్రియాఫలము 

కర్తను జెందుచున్నది గావున ఆత్మనేపదిగా ధాతువును | పయోగించెను. 

ల్ల, యుధాజిత శ్చ సంచేశాత్ స చేళం సింధునామకమ్, 

దడౌ ద_త్త|పభావాయ భరతాయ భృత|వజః. 87 

వ్యాఖ్య : భృత్మ పజః-భరింప(బడిన | పజలుగల, సః-రాముండు, యుధా 

జీతః-భరతునిమేనమామయగు యుధాజిత్తుయొక డ్రా సందేశాత్ సందేశ మువలన, 

సింధునామకం-“సింధుో అనుపేరుగల, దేశం-దేశమును, ద త్త పభావాయ-రాజ్య 
పాలనమునకువలసిన యెళ 35$8మీయంబడిన, భరతాయ-భరతునికొజకు, దదౌ. 

ఇచ్చెను. భరతుని మేనమామ యగుయుధాజిత్తు “భరతునికి (పత్యేక రాజ్యపాల 

నమునకు( గొంతదేశము నిమ్ము" ఆని రామునికి సందేశమును బంపణా 

రాము(డు రాజ్యపాలనమున కవసరమగు వస్తువాహనాదై కక్యర్యముతో డసింధుదేశ 
మును భరతునికిచ్చెను. “దదౌ” దాజ్ _దానే ధాతువునకు లిట్. ప,పు.ఏ. కైక 

యిష్టసిద్ధి కిది సూచకము, 

శో. భరత నృ|త గంధర్వాకా యుధి నిర్జిత్య కేవలమ్, 

ఆతోద్యం [గాహయామాస సమళాన్ధజయ చాయుధమ్. 6868 

వ్యాఖ్య : త|త-ఆసింధుదేశమునందు, భరతః-భరతుండు,  యధి- 
యుద్దమునందు, గంధర్వాన్ _గంధర్వులను, నిర్దిత్య-ఓడీంచి, కేవలం-ఒక,, 

ఆతోద్యం-వీణాదికమును, [గాహయామాస-పట్టుకొనునట్టుచే సెను (పట్టించెను). 

ఆయుధం- ఆయుధమును, సమత్యాజయతి -వితుచునట్టుచే సెను (విడిపించెను). భం 

తుడు సపరివారముగా సింధుదేశమునకు వెళ్ళి, యచ టె నివసించుచున్న గంభర ( 

జాతివారు ఎచుర్కొ.న(గా, యుద్ధమునందు వారినోడించి, శాంతిని నెలకొల్పి వా 

కిష్టమైన గాంధర్వకలా “| పావీణ్యమునకు వీణలు” పట్టుకొనునట్టును, యుద్ద' 

లకై ఆయుధములు పట్టకుండునట్టును చేసెను, ఆనాడు సింధుదేశవాసులు గ 

ర్వులై యుండి రని భావము. “|గాహయామాస” [(గహ-ఉపాదానే ధాతువ 
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(పేరణార్థకము (జీజంతము) లిట్- 'ప.పు.ఏ. సమత్యాజయత్ (సమ్ - ఆత్యా 

జయత్) 'సమ్' అను ఉపసర్గతో(గూడిన “త్యజ-హానౌ” ధాతువునకు ( పేరణా 
ర్థకము' (ణిజంతము) భూతార్థక లజ్. (ప్ర.పు వీ, 

శ్లో న తవపుమ్కృలౌ పు రాజధాన్న్యో న్మచాఖ్యయోః, 

అలిసి. చాన్టభి పేశార్తై రామాంతిక మగా త్పునః. 50 

వ్యాఖ్య : సః-భరతు(డు,  _అభిషేకార్తౌ - రాజ్యాభిషేకమునకుదగిన 
వయస్సు వచ్చిన, తక్షపుష్కలౌ-తకుండు, పుష్కలుండు అను పేర్దుగల, పుతౌ- 

ఇద్దలుకుమారులను, తదాఖ్యయోః-వారిపేర్లేయన్న, (తక్షశిల, పుష్కలావతి 
అన(దడు), రాజధాన్యోః-నగరములయందు, అభిషచ్య-పట్టాభి షేక ముచేసి నిలిపి, 

పునః -మరల, రామాంతికం-రాముని సఘీపమును, ఆగాత్-చేరెను. సింధుదేశమున 

గంధర్వులను జయించి కొంతకాలముండి, తన కొడుకులు పెద్దవారైన పిమ్మట 

ముఖ్యపట్టణములగు తక్షకశిలా పుష్కలావతుల యందు, వరుసగా తన కుమారు 

లగు తక్షుని, పుష్క_లుని రాజ్యాధినేతలనుగా నభిషేకించి, రామభ క్రీధురంధరు! 

డగు భరతుడు తిరిగి ఆయోధ్యకు వచ్చి రాముని సేవించెనని భావము. “ఆగాత్” 

పూర్యమువచ్చిన క కియం 

శో. అంగదం చంద కేతుం చ లవ్మణో ౬ పార్టిత్మనంభవా, 

శాననా (దఘునాథన్య చ కే కారాపశేశ్వరా. 90 

వ్యాఖ్య : లక్ష్మణః, అపి-లక్షణు(డు సైతము, రఘునాథస్య-రామచం 

(దునియొక గ్రా శాసనాత్ -ఆజ్ఞవలన, అంగదం, చ ర(దకేతుం, చ-ఆంగదుతు, 

చంద కేతువనియు( బీర్లుగల, ఆత్మసంభవౌ-తనకుమారులను, కొారాపథేశ పరొ- 

కారాపథమనుదేశమునకు (పభువులనుగా, చ|కే-చేసెను. రాముని యాజ్ఞవలన 

అక్మణుండుగూడ తనకుమారులగు అంగదుని, చం దకేతువును, *కారాపథ “మను 
పీపుగల దేశమునకు (పభువులనుగా(జేసెను. “చ కే” తు, క జ్ -కరణే (ఆత్మనే 
ది) ధాతువునకు లిట్. (ప.పు.ఏ. 

గో. అఇళ్యారోపితపు[తా చస్తే జననీనాం జనేశ్వరాః, 
భర్త లోక [(పపన్నానాం నివాపాకా విదధుః [క మాత్. 91 
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వ్యాఖ్బ : ఇతి- పెవిధముగా, ఆరోపితపు తాః-రాజ్యసింహాసనములెక్క_ంప ( 

బడిన కుమారులుగల, తే, జనేళ ఏరౌః-ఆరాజులు, భ_ర్హృలోక| పపన్నానాం-భ ర 

యున్న స ర్లలోకమును జేరిన, జననీనాం-తల్టులకు, [కమాత్-వరుసగా, నివా 

పాన్-శా త్పరణాదులను, విదధుః-చేసిరి, అట్లు తమకుమారులను రాజ్యసింవో 
సనములం క్కించిన రామలక్ష ణఐభరతశ్య తుఘ్నులు స్వర్ణ ముంజేరిన కౌసలా, 
సుమి తాక్రైకలకు వరుసగా శా తర్పణా ద్యంత।| కియలను చక్కగా నిర్య ర్తి 

చితి. “విదధుః” వి పూర్యక( ) ధాజ్-ధారణపోషణయోః ధాతువునకు లిట్ 
[ప+పు. బహువచనము, 

శో. ఉపేత్య మునివేపో ఒథ కాలః [పోవాచ రాఘవమ్, 

రహాఃనంవాదినె పశ్య చావాం య స్వం త్య జే రితి. 92 

వ్యాఖ్య : అథ-ఆతరువాతికాలమున, కాలః-యము(తు, మునివేషఃసన్- 
ముని వేషముగలవా(డగుచు, ఉ పేత్య-వచ్చి, రాఘవం-రామునిగుజించి, | పోవాచ- 

పలికెను (ఏమనియన(గా), రహఃసంవాదిశ-రహస్యముగామాట్టాడుచున్న , ఆవాం- 
మనయిద్దజిని, యః--ఎవ(డు, పశ్యేత్-చూచునో, తం-అతనిని, త్యజేః-విడిచి 
పెట్టుము. ఇతి-ఇట్టని. పుతులకు రాజ్యములప్పగించి, తల్లులకు అంతళ€। కియలు 
చేసీ, రామాదులు కొంతకాలమున్న పిమ్మట నొకనా/డు యముడు మునివేషము 
నవచ్చి “మనరహస్య సంభాషణమును విని యెవ్వ(డు రహస్య భంగము 

చేయునో వానిని విడువుము” జని రామునితో( బలికెనన భావము. “పశ్యేత్" 
దృశిర్ = కేక్షణీ ధాతువునకు సంథావనాలిజ్. [ప పు.ఏ. “*త్యజేః” త్యజ-హోనౌ 
ధాతువునకు విధిలిజ్ . మధ్య.పు.ఏ. 

శో. తథేతి పతిపన్నాయ వివృతాత్మా నృపాయ నః, 

ఆచఖ్యా దివ మధ్యాన్వ శాసనాత్ వర మేష్టినః. 98 

వ్యాఖ్య : సః-ఆయము(తు, తథేతి (తథా, ఇతి)-అట్రేయని, (పతి 

పనా, య-ఆంగీక రించినట్టి, నృపాయ-రామునికొజకు, వివృతాత్మా-: పకాశింప( 

బడిన నిజస్వరూపము గలవా(డగుచు, పరమేష్టినః - బహ్మయొక (టా శాసనాత్ -ఆజ్ఞ 

వలన, దివం, అధ్యాస్వ-స్వర్గ మునందు నిలువుము, ఇతి-అని, ఆచఖ్యౌ-చెప్పెను. 

ఆంతకు(డుచెప్పిన నియమమును సరేయని యొప్పుకొన్న రామునికి తన నిజస్వ 
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రూపమునుజూపి, [బవ్మా నిన్ను స్వర్గమును జేరుమని యాజ్ఞాపించియనా ఉండు. 

కనుక ఆట్టుచేయుమని చెప్పెను. “దివమధ్యాస్య” ఆధిపూర్వకమైన “ఆస” ధాతు 

వుతో(జేరుటవలన “దివి అని యండవలసినది “దివం” అని స ప్రమ్యర్థమున 
ద్వితీయగా వచ్చినది. “ఆచభౌ” ఆజ్ పూర్యక ఖ్యా-|పకథనే ధాతువునకు లిట్ 

[పపు.ఏ. “అధ్యాస్వ (అధి -[ ఆస్వ) ఆధిపూర్యక ఆస-ఉపవేశనే (ఆత్మనేపది) 

తోట్. మ.పు.ఏ. 

శో. విద్వానపి తయో ర్ట్వాన్లః సమయం లత్ముణో ౬భినత్, 
౧ ద 

ఖీతో దుర్వానసః శాపా |చామనందర్భనార్జినః . 94 

వ్యాఖ్య : ద్వాస్థః-ద్వారమునందున్న, లక్ష్మణః-లవ్మణు(డు, విద్యాణా, 

ఆపి-ఆవిషయము నెజి(గినవా(డై నను, రామసందర నార్జినః-రాముని దర్శనమును 
గోరుచున్న, దుర్యాససః-దూర్యాసమునియొక్క., శాపాత్-శాపమువలన, భీతః 
సకా-భయపడిన వా(డగుచు, తయోః.-'ఆకాలపురుష రాములయొక గై, సమయం. 
సంవాద _పకిజ్ఞను, ఆభీనత్ -భంగము చేసెను. యముడు రాముతును సంథాషించు 
నప్పుడు లోనికెవ్వరిని రానీయవద్దని చెప్పి ద్వారమునందుంచ(బడిన లక్ష్మణుడు 
రామదర్శనమునకై వచ్చిన దూర్వాసుని విషయమును రామునికి దెలుపకపోయినచో 
శాపము పెట్టునేమో యన్నభయమువలన లోనికి వెళ్ళి అఆంతకరాముల సంథాషణ 
నియమమునకు భంగము! గలిగించెనని భావము. *అఖినత్””  భిదిర్_విదారణే 
ధాతువునకు లజ్ [ప.పు.ఏ. 

శ్లో. స గళ్వా సరయూతీరం దేహాళ్యా గేన యోగవిత్, 
చకా రాఏిత థాం (భాతుః (పతిజ్ఞాం పూర్వజన్మనః. 95 

వ్యాఖ్య : యోగవిత్-యోగమార్గము నెతీ(గిన, సః-ఆలక్మణు(డు, సరయూ 
తీరం-సరయూనదియెడ్డును, గత్వా-చేరి, దేహత్యాగేన-తన శరీరమును విడుచుట 
చేత, పూర్వజన్మనః-తనకంటే ముందుజన్మించిన (జ్యేషస్టుండైన), (భాతుః-జన్న 
యొక్క, (పతిజ్ఞాం-| పతిజ్ఞను, అవితభాం-సత మైనదానిని, చకార_చేసిను. 
నియమభంగము(జేసిన లక్ష్మణుడు యోగమా ము ద్వారా సరయూనదీ తీరమున 
శరీరమును విడిచి, యమరామ సంభాషణమున విఘ్నము! గలిగించిన వానిని 
రాము(తు విడివిపెట్టనలయు నన్న [పతిజ్ఞ అబద్ధముకానియట్టుచే'సె నని భావము, 
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లక్ష్మణుడు ఆదిశేషుని యవకారమై యంతటచేతను, ఆదిశే వుండు పతంజలియవ 

తారమున యోగసూ[తములను రచించుటచేతను “యోగవిత్” అను విశేషణము 

మిక్కి-లి సమంజసముగా నున్నది. 

శ్లో. తస్మి న్నాత్మచతుర్భాగే పాజ్నాక మధితస్టుపి, 

రాఘవః శిథిలం తస్టా భువి ధర్మ (స్రిపాదివ. 96 

వ్యాఖ్య : ఆత్మచతుర్భాగే-తనయొక్క నాల్గవభాగమైన, తస్మి౯ -ఆలక్ష్మ 

ణుడు, (పాక్ ముందుగానే, నాక ౦-స్వర్గమును, ఆధితస్థుషి-చేరినవా(డుకాగా, 

రాఘవః -రాము(డు, భువి-భూలోకమునందు. తిపాద్ -మూడుపాదములేయున్న, 

ధర్మ ఃఇవ-ధర్మమువలె, శిధిలం-శిథిలముగా. త నిలిచెను. విష్ణువు నాలుగంళ 

ములుగా రామలక్ష్మణభరతశ తుఘ్నులుగా' బు యుండెనుగదా! అందులో నొక 

భాగమైన లక్మణుండు ముందుగానే స్వర్గమునకు ళ్ళ6గా, నాలుగుకాళ్ళలో నొకటి 
విరిగిన ధర్మదేవతవలె, రాముండు శిథిలభావముతో గిలిచెనని భావము. | తేతాయగ 
మున ధర్మము |త్రిపాత్గా నుండునన్నది దీనికిమూలము. “చతుర్థఃభాగః చతు 
ర్భాగః” అనియు, “తయఃపాదాయస్యసః _త్రిపాత్ * అనియు వి గహవాక్య 

ములు. “తస్థౌ” స్థాధాతువునకు లిట్. 

(యుగ్మమ్, 
శ్లో, న నివేళ్య కుళావత్యాం రిపునాగాంకుళం కుళమ్, 

శరావత్య్యం నతాం నూకక్తెర్ణ నిశా|శులవం లవమ్. 97 

ఉదక్ (వపతసే స్థిర ధీ* సానుజో 2గ్నిపురస్సరః, 
అన్వితః పతివాత్సలాన్థిత్ గృవావర్ణ మయోధ్యయా. 98 

వ్యాఖ్య : స్థిరధీః-స్థిత్యపజ్ఞుండగు, సః-ఆరాముండు, రిపునాగాంకుశం- 
శ తువులనేడు నేను[గులకు. అంకుళమువంటివా(డగు,  కుళం-కుశకుమారుని, 
కుళకావత్యాం-కుశావతీపట్టణమునందు, నివేశ్య-ఉంచియు, సూక్తైః-చక్కనిపలుకుల 

చేత, సతాం-సత్పురుషులకు, జనితా|శులవం-కలిగింప(బడిన ఆనందా, శుకణములు 

గల, లవం-లవకుమారుని, శ రావత్యాం-శ రావతీపట్టణమునందు, 'నివేశ్య-ఊఉంచియు, 

సానుజః -తమ్ము లతో(గూడినవా(డై, ఆగ్ని పురస్సరఃస క అగ్ని నితమముందుంచు 

కొన్న వా(డగుచు, పతివాత్సల్యాత్ పత్యౌ-తమ। ప్రభువై నరామునియందలి. వాత్న 
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ల్యాత్ -| పేమవలన, గృహవర్ణ ౦-ఇండ్రనుమా[ తం వదలివచ్చిన, అయోధ్యయా- 

అయోధ్యావాసి జనసమూహముచేత, అన్వితః- వెంబడింప(బడినవా(డై , ఉదక్ - 
ఉ త్తరడిశకు, _పతస్టే-బయలుదేరెను. స్థిత _పజ్ఞా(డై న రాము(తు కుకుని కుళావతీ 

పట్టణమునకును, లవుని శ రావతీపట్టణమునకును ఆధిపతులనుగానిలిపి, తమ్ము 
లతోను, తనయందలి పేమతో వెంటవచ్చు నయోధ్యాజనముతోను, ఆగ్నిని ముందు 

తీసుక పోవునట్టు నియమించి మవో_పస్థానమును ఊత్తరదిళగా జేసె ననిభావము. 
“గృవో ౯వర్దయిత్వాగృహవర్ష్డం” ఇండ్లను దీసికొనిపోవుటకు వీలులేనందున ఆవి 

తప్ప అందణును వెళ్ళరనియర్థము, “_్రతసై” పపూర్యక స్థాధాతువునకు 

(పయాణమర్థము, 

శో, జగ్భహాు _స్తన్య చి త్రజ్ఞాః పదవీం వారిరాతసాః, 
౧౧ 

కదం౦ంబముకుళస్థూలె రభివృష్టాం (పజాశుఖిః- 99 

వ్యాఖ్య ; చి తజ్ఞాః-రామునిచి త్తము ' నెటి(గిన, హరిరాక్షసాః-కపిరాషస 
వీరులు, కదంబముకుళ స్థూలై ః-కడిమి మొగ్గలంత పె వియగు, [పజా శథిః- 

(పజల కన్నీళ ఎచేత, ఆభీవృష్టాం - వర్షింప(బడిన (తడిసి . తస్య-రామునియొక గ 

పదవిం-మార్గ మును, జగృహుః-అనుసరించిరి. రాముని నస్సు నెజి(గిన కపి 

రాక్షసవీరు లందజును, [పజలు దుఃఖముచేత (గార్చ్బుచున్న కన్నీటితో దడిసీన 

రాముని మార్గమును బట్టి యతనివెంట వెళ్ళిరి. కనీ 1 టీచుక్క-లు కదంబముకుళము 

లంత పెద్దగానుంతుట దుఃఖసమయమునందే జరుగునన్నది. కా౭దాసుయొక శ్రా లోక 

జ్ఞతకు మచ్చుతునక, “జగ్భహుః” [గహ-ఉపాదానే ధాతువునకు లిట్. (పపుఃబ. 

శ్లో. _ ఉపస్థితవిమా'నేన తేన భక్తానుకంపినా, 

చ శే (తిదివని శేణిః సరయూ రనుయాయినామ్, 100 

వ్యాఖ్య : ఉపస్థిత విమానేన-తనక్రై వచ్చిన _విమానముగలవా(తును, 
భకాను కంపినా-భక్తులను దయతో(జూచువాండును నగు, తేన-రామునిచేత, 
అనుయాయినాం- తనవెంట వచ్చువారికి, సరయూః-సరయూనది, (తదివని, శేణిః - 
స్వర్గమునకు నిచ్చెనగా, చ| కే-చేయ(బడినది. తాను వెళ్ళుటకు విమానము వచ్చి 
యుండగా, భక్తులపైఎ నత్యంతదయావంతు(డై న రాము(డు తనవెంట స్వర్గము 
నకు రాందలంచిన వారందరికిని సరయూనదిని స్వర్గ మునకు (జేర్చునట్టి నిచ్చెననుగా ( 
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జేసెను. అన(గా నట్టివారందరికిని సరయూనదియందు శరీరత్యాగముచేసి స్వర్గ 
మును జేరు(డని చెప్పెనని భావము. “చక (డు) కృజ్-కరళే ధాతువునకు 
కర్మణి లిట్ (ప.పు.వీ. “తేన సరయాః చ[కే” ఇది' కర్మొర్థక వాక్యము. 

శ్లో, య దో పతరక లో ౭ భూ త్సంమర్ష _న్హత మజ్జతామ్, 

అత _న్తదాఖ్యయా తీర్థం పావనం భువి ప|వశే. 101 

వ్యాఖ్య : యత్ -ఏకారణమువలన, త్మ త-ఆసరయూనదియందు, మజ్జ తాం- 

ము వగురున్న అరయ క సమ్మర్దః-ఒరసికొనుట, గో _పతరకల్పః-ఆవులిమంద 

(ప వేశమువ౦టిది, ఆభూత్-అఆయియుండెనో, ఆతః-ఆ కారణమువలన, 

తదాఖ్యయా--ఆ గో పతర మను పేరుచేతనే, పావన౦-పవి [త తను 

గలిగించునట్టి, తీర్ధం- పుణ్యతీర్థము, భువి-లోకమునందు, పపధే-ప పసిద్ధిని 6 

బొందెను. రామునీయాదేశముడేత కపి రాక్షస నరులందటును నొక్క_సారిగా సమ్మ 
రమున గో పతరమువలె ననగా నావులమందలు జలపానముకొటకు నదిలో (పవే 

శించినట్టు _పవేశించుటచేత ఆ పదేశ ము ఆదే పేరుతో సరయూ నదీతీరమునందలి 

పుణ్యతీర్థమగు గో పతరము కంక నావిర్భవించి |పసిద్ధికెక్కి.నదని 

భావము. “ప, _పథే” (పథ - _పళ్యానే ( (ఆత్మ నేపది, ఆకర కము) లిట్. 

(ప. పు. ఏ 

స విభు ర్విబుధాం శేషము (పతిపన్నాత్మమూ _ర్తిషు, 

(తిదశీభూతపౌరాణాం స్వర్గాంతర మకల్పయత్ , 102 

వ్యాఖ్య : విభుః, సః- పభువైన రాము(తు, విబుధాంశెమ-దేవాంశలుగల 

స్ఫుగీవానులు, _పతిపన్నాత్మమూర్రిషు (సక్సు)- -పొంద(బడిన తమ పూర్వ 

రూపములు గలవారుకా(గా, 'ఓదశీభూతపొరాణాలి కొ త్ర త్రగా దేవతలై న పురజను 

లకు, స్వర్గాంతరం-మరియొక స్వర్గ మును, ఆకల్పయత్ - కల్పించెను. "రామావతార 

సమయమునందు రాక్షసవధకు(. దోడ ఎడుటకై. సు గీవాదులై. పుట్టిన దేవతలంద 

ఆును వారి వారి పూర్యరూపములు ధరించి వెళ్ళిపోగా, రామాను! గవామున( 

(గొత్తగా దేవత్యమును బొందిన ఆయోధ్యానగర పౌరులకై (పభువై న రాము(డు 

ఒక నూతన స్వర్గమును క ల్పించెనని కావము, “ఇచ్భామా(తం (పభోః సృ ౫” 

అనున్యాయమున నారాయణాంశగల రాముని _పభావమువలన నూతన స్య ము 

వెలయుటలో వింతలేదు. “అకల్పయత్ ప్ర 1 ఎపూ-సామర్థ్యే ఆను ధాతువు కు 
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(పేరణార్థక ము (జిజంతము). లజ్ ఇప్ పుఏ. ఈ ధాతుసంబంధమగు బుకారావయ 

రేఫమునకు “లొ” కారము వచ్చును. 

శ్లో, నిర్వర్య వం దళశముఖశిర చేద కార్యం నురాణాం 
లం = 

విష్వక్సేనః న్వతను మవిశ త్సర్వలోక | పతిష్టామ్, 
లంకానాథం పవనతనయం చోభయం స్థావయిక్వా 
కీ ర్తి నంభద్యయ మివ గిరా దక్షిణే చో త్తరే చ, 108 

వ్యాఖ్య ; వివ్యక్సేనః-విమ్ణవు, ఏవం-ఈవిధముగా, సురాణాం-దేవతల 

యొక , దశముఖశిరచే దకార్యం-రావణుని శిరస్సును చేదించుటయను కార్యమును, 

నిర్వ -పూ రిచేసి, లంకానాథం-విఖీషణుని, పవనతనయం-హన మంతుని, ఉభయం 

చ-ఇ టీనిగూడ, కీ_రీసంభద్యయం-తనకీ ర్తి స్తంభములు రెండిటినివలె, దక్షిజగిరౌ- 
దక్షిణదిక్కునందలి చి! తకూట పర్యతమునందును, ఊఉ తరే, గిరౌచ-ఊ త్తరదిక్కు 

నందలిహిమాల మునందును, స్థాప యత్వా-నిలిపి, సర్వలోక పతిష్టాం-సర్యలోకము 

లకును ఆధార న, స్యతనుం-తన మూ ర్రిని, అవిశ త్- పవేశించెను. ఈవిధముగా 

దేవతల కోరీక రామావతారమును పొండిన విష్ణుమూ ర్తి దేవకార్యమై:: రావణ 

వధనుచేసి ఉ రమున హిమగిరిపై విభీషణుని, దక్షిణమున చి తకూటపర్యతము'పె 
హనుమంతుని, తన కీర్తి ధ్యజములవలె శాళ్యతముగా నిలిపి అభిల సృస్టికినిఆధార 
భూతమైన స స్య స్వరూపమును మరల ధరించెనని భావము. విభీషణ హనుమంతులు 

చిరంజీవులై నేటికిని యున్నట్టు ఆస్తికులు విశ్వసించుచున్నారు. దక్షిణభారతమున 
హనుమదాలయములు ఎకు_వగా నిర్మింప(బడుట కిదియే కారణమేమో! “అవిశత్” 
విశ-| పవేశనే ధాతువునకు లజ్. (ప. పు. ఏ. 

ఇది మహాకవి కా?దాస కృతరఘువంళ కావ్యమున 

శ్రీరామస్యర్గారోవహణమను పంచదశసర్గకు 

కేళశవపంతుల నరసి ంహశాన్ర్రీ ర చిత 

తెలుంగు లఘువ్యాఖ్య. 



మహాకవి కాళిదాస కృత 

రఘువంశము 

షోడశ సర్గము 

స అశేతరే స్వప్త రఘుపవీరా 'జ్వేష్టం పురోజన్మత యా 
గుకా చై శ్చ, 

చకుః కుళం రత్న వి శేషభాజం నాడా మేపాం హి 

కులానుసారి. 1 

వ్యాఖ్య : ఆథ-రామనిర్యాణానంతరమున, ఇతరే స ప-ఇతరులైన ఏడుగు 

రుగు రఘు[పవీరాః-రఘువంశపు వీరులు, పురోజన్మతయా-మొదటంబుట్టినవా. 
డగుటచేతను, గుణైః చ-సత్యశౌర్యాది గుణములచేతను, జ్యేష్టం- పెద్ద పెదవా(డగు 

కుళం-కువని, రత్న వి శేషభాజం-ఆయాశేష్ట వస్తువుల నకుభవించు వానినిగా, 

చకుః-చేసిరి, హి_అది సరియే, సౌ భా తం-మంచిసోదరభావము, ఏషాం -ఈకుశల 

వాదులకు, కులానుసారి, హి-వంశ| కమాను గతమైనది సుమా! రామాదుల ప్వుతు 

లెనపుండుగురిలోను వయస్సు చేతను, సద్దుణములచేతను పెద్దవాడై టు. 

కుకునికి సర కోష్ట వస్తువులను జేకూర్చి యితరులగు నేడ్డురును ఆతనిని సేవించు 

చుండిరని భావము- అట్టు ఆన  దమ్ములలో, బౌరపొచ్చములులేక సౌ ఖా తమును 

నెరపుట రఘువంశరాజులకు వంక, కమాగతమైన యాణారము. “జాతొ జాతొ 

యదుత్కృష్టం తదత్న మథిధీయతే” ఆనియుండుటవలన కుశనికి ఉత్తమోత్తమ 
రథగజాళ్వ సౌధ రత్నాభరణాదులు చేకూర్చిరని తాత్పర్యము. 

శ్లో. శే సేతువార్తాగజబంధముఖై ఏ రభ్యుచ్చి )తాః కర్భభి 

రపివంధై రః, 

అన్యోన్య చేళ| పవిభాగసీమాం 'వేలాం సముదా ఇవ న 

వ్యతీయుః. 2 
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వ్యాఖ్య : సేతువారాగజబంధముఖై ?8--- సేతు - జరాళయములుకట్టుట, 

వార్తా-కృషిగోరక్షణాదులు, గజబంధ ఏనుగులను పట్టుకొనుట, ముఖి ్యః- మొదం 

యిన, అవంధై §ః-సఫలములగు, కర్మభిః - పనులచేత, ఆభ్యుచ్చితాః ఆపి-సామ 

ర్థ్యముచేత నభుఃదయము పొందినవారై యున్నప్పటికిని, తే. ఆకుశలవాదులు, 

అన్నోన్యదేశ్న పవిభాగసీమాం - అన్కోనుదేశ - ఒండొరులజేశములయొక్క, (పవి 
భాగ-పరిధులను సూచించు | పదేశములయొక్క, సీమాం-హద్దును, వేలాం-చెలియలి 

కట్టను, సవుదాః, ఇవ-సము దములువలె, నవకీయుః-అతి కమింపరై రీ. 
“క్ర న ర్వణికో ఏథో దుర్గం సేతుః కుంజరబంధ “౦, ఖన్యాకర భనాదానం 

తాన్యానాంచ నివేశనమ్, జష్టవర్ష మిమం సాధుః స్వయం వృద్ధోఒ౬పి వర్జయేత్” 
ఆనుకామందక రాజనీఠివచనానుసారముగా, రాజు సర్యసంపదభివృద్ధిగలవా(డై 

యున్నను, కృషి, వాణిజ్యము, దుర్గములు, జలాశయములు, గజ్నమైన వృద్ధి, 

గనులనుండి ధనసంపాదనము, ఆకరములనుండి త త్రద్యస్తుసంపాదనము, శూన్య 

[పదేశములను | గామములుగా మార్చుట, ఆను జష్టవర్గమును ఆభివృద్ధిపరచుచునే 

యుండవలయును. కాని కుశాదులు సేతువారాదుల సమృద్ధికలవా రై నూతనాథి 

వృద్ధిచేయుటకు సమర్థులయన్నను, అట్టి యఖివృద్ధికై యొకరిదేశములం దొకర 
పవేశింపక యన్యోన్మ పేమతో సోదరణభావనును నెజపుచుండిరని భావము. 

శ్లో. చతుర్భుజాంశపథవః స తేషాం దాన పవృ శ్తే 

రనుపారతానామ్, 

సురద్విపానా మిన సామయోని ర్భిన్నో౭_ష్రధా 

వి|పససార వంశ. ఫ్ 

వ్యాఖ్య : చతుర్భుజాంళ [పభవః-విష్ణువుజన్మకారణ మైనదియగు, నాన 

(పవృ త్తేః-త్యాగ్య పవృ మండి (గజపక్షమున మదోదళ్యపవాహమునుండి) అను 
పారతానాం-విఠరమింపన , తేషాం-ఆకుశలవాద లయొక్క_, సః వంశః-ఆరఘు 

వంశము, సొమయోనిః. మవేదమునుండి, పుట్టినదియగు, సురద్విపానాం-దిగ్గజ 

ములయొక్క_, వంశఃఇవ-వంశమువలె, అష్టధా-ఎశిమిదివిధములుగా, భిన్న ః-వేర 

పడినదగుచు, వి పససార-వి స్తరించెను. విష్ణ్యంశసంభూతులై న రామంక్ష్మ ణభరత 

న్ (తుఘ్నుల పుతులగు కుశలవాదులెనమంకుగురును మహాదాతలై. నిరంతర 

దొనధారిలచేత ఎవి తముగావించిన తమవంశముప, సామవేవమునుంది పుట్టిన 

దిగజములు తమతమవంశమునువలె ఎ స్తరింపశేసిరని భావము. గజమునకు 
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"సామజముి అనుపే పరువచ్చుటకు కారణము, “యార్యన్యాండక వాల ద్వే సమా 
సయ _పజాపతిః, హస్తాభ్యాం పరిగృహ్యాథ స సప్త సామా న్యగాయత, గాయతో 

బహ్మణ స్తస్మా త్సృముత్సే తు ర్మృతంగజాః” "అను పాలకాప్యవచనము,. అనగా, 

[బహ్మ సూర్యగోళాండకపాలములను రెంటినింజేర్చి చేతులలో పట్టుకొని స పసామ 

లను గానముచేయుచుండగా నందులోనుండి మతంగజములు పుచైనట. అట్టు ఎన 

మండుగురి వంశములును ఆతిపవి|తములు, ఉదా త్తములునుగా [కమాఖభివృద్ధిని 

జెందినవి. 

త. అథార్ధరా తే స్తిమిత పదీ చ్చీ క. మ సు_వ్రజనే 

(వబుద్దః, 

కుళః (పవాసస్థకళ త వేషపా మదృ్భష్టపూ గ్వాం 
వనితా మపళ్యత్ . శ్వ 

Uy 

న! 

వ్యాఖ్య ఏ ఆథ-కుశాదు లెవరి రాజ్యమున దు వారున్నపిమ్మట నొక రోజున 
ఆర్థరాతే-నిశ్రీథమునందు, సీమిత పదీపే ఎ -నిశ ఎలమైన దీపములుగలదియు, సు ప్త 

జనే_ని _దించిన జనులుగలదియు నగు శ య్యాగ్భ హే-పడక టింటియందు, 

(పబుద్ధః-మేల్కొానియండిన, కుశః-కుకు(డు, (పవాసస్థకళ [తవేషాం-దూరదేశము 

ప కాని భార్యవేవముగలదిాయయు (_పోషిత భ రృృకావేషముగలది), అదృష్ట 

పూ ఇం-అంతకు ముం దెప్పుడును జూడబడ నిదియునగు, వనితాం-ఒక ద్రీని, 

ఆపశ్యత్-చూచెను. ఒకనాటిరా| తి శయ్యాగృహమున ని దపట్టక మేల్కొానియన్న 

కుళు(డు (పోషితభ ర్సృక వేషమునందున్న యొకానోక స్త్రీని జూచెనని భావము, 

శో సా సాధుసాధారణపార్జివ స్టః స్థిత్వా పురస్తాత్ పురుహూత 

భాస, 

చేతుః పరేషాం జయశబ్దపూర్వం తస్యాంజలిం బం ధుమతో 
బబంధ. లీ 

వ్యాఖ్య : సా. ఆవనీత, సాధుసాధారణ పార్థివర్థేః -సజ్జనులందటికిని సాధార 

ణముగానుండునట్టి రాజ్యలక్ష్మీ గలిగినట్టీ యు, పుకుహూతభానీః_ఇచదుని తేజస్సు 

నంటి తేజస్సుగలిగినట్టియు, పరేషాం జేతుః-క తువులను జయించువా(డును, 

RV 20 
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బంధుమతః-బంధు సంపదగలవా(డును నగు, తస్య-ఆ కువనియొక్కు, పురసాత్_ 

ఎదుట, స్థిక్వా-నిలుచుని, జయళబ్ధపూర్యం- జయ |! ఆనుళబ్దము మొదట నుండు 

నట్టుగా, అంజలిం, బబంధ-చేతులు జోడించెను. అట్టు కనబడిన వనిత, రాజ్య 

లశ్షీ్మీయుతు(డై , ఇంద తేజస్సుగలవాండై, శతువిజేతయై, బంధుయుక్తు,డై 
యుండిన కుళని యెదుట నిలుచుండి, చేతులు జోడించుకొని, “జయ! జయ!” 

అని పలికెను. 

కో. అథా నపోఢార్గల మహ్యగారం ఛాయా మివాదర్శతలం 

(పవి పామ్ 

సవిన్మయో 'దాశరఖే _స్తనూఖః |పోవాచ పూర్వార్ద 
విసృష్టతల్సః. G6 

వ్యాఖ్య : అథ-అట్టు “జయ్ శబ్దము పలికినపిమ్మట, సవిస్మయః- 

ఆశ్చర్యయుక్తు(డై , పూర్వార్థ విసృష్టతల్ప!-శరీరపూర్వభాగముచేత వితువ(బడిన 

పడకగలవా(డైె న, దాశరశేః, తనూజః-రామునిపుతుడగు కువ(డు, అనపో 

ఢార్గలం, అపి-తొలగింప(బిడని తలుపుగడియ గలదియైనను, ఆగారం-గృహ మును, 

ఆదర్శతలం-ఆద్దములోని భాగమును, (పవిష్టాం- పవే?ంచిన, ఛాయాం, ఇవ- పతి 

బంబమునువలె, “ విష్టాం-ఇంటిలోనికి (పవేశించిన, తాం-ఆన్రీని పోవాచ-ముందు 

చెప్ప( బోవురీత్రిగా వివరములడిగెను. జయకశ'బ్దమును విన్నకుకు(డు, పరుపుమీద సగము 

లేచినవాండై , గడియవేసియన్న శయ్యాగృహములో నికి, అద్దములోనికి | పతిబింబము 
పవేశించినట్లు, ఎట్టు వచ్చినదో! ఊహింపరాని ఆ వనితతో సంభాషించెను. ఆదర్శ 

చాయా (ప్రవేశోపమానము లోకో త్రరముగా నున ఎది. కుళుతుపడక పె, యెదుట 

బద్ధాంజలియైన వనిత, శయ్యాగృవాము; ఇది చి తకారుని చి తరచనకు అను 

కూలముగానున్న సన్నివేశము. అలంకారము : ఉపమ. 

(యుగ్యమ్) 
శ్లో, లభ్టాంతరా సావరణే౭పి గేహౌ యోగ పభావో నచ 

లత్యుతే కె, 

విభర్షి చాకార మనిర్బ్రృతానాం మృణాళినీ హైమ 

మిచేపరాగమ్. 7 
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కా త్వం శుశే! కస్య పరిగహోవాః కించా మదభ్యాగమ 
కారణం తే? 

ఆచడ్వ మత్యా వినాం రఘూణాం మనః పరస్త్రీ) విముఖ 

పవృత్తి. ర 

౩; సావరణే, అపి-ఆవరణముగలదై నను, గేహే-గృహమునందు, 

లజ్థాంతరా ఏ ఎదయిడీన యవకాళ్ల ముగలదానవంయితివి, యోగ పభావః, చ-యోగ 

శ “క్రిగూడ, తే, న, లక్ష్యతే-నీకున్నట్టు గన(బడదు. మృణాళినీ-తామరతీ(గ, 
హైమం-మంచువలన వచ్చిన, ఉపరాగం, ఇవ-ఉప దవమునువలె, ఆనిర పృృతానాం- 

సుఖములేనివారియొక్క_, ఆకారం-రూపమును, విభర్షి, చ-ధరించుచున్నా వుగూడను, 

హేఖళుభే_కీ అమ్మాయీ! త్యం, కా_నీవు ఎవరు?" కస్య, వా, పరి గహః-ఎవని 

యొక్క. పత్నివి? తే_నీకు, మదభ్యాగ మకారణం- నావద్దికి వచ్చుట యందలి 

కారణము, కింవా-ఏమై మున్న ది? వకళినాం-జిలేం దియులగు, రఘూణాం-రఘు 

వంశపు రాజులయొక గా? మనః. -మనస్సు, పరస్త్రీ విముఖ (పవృ త్తి-పరన్త్రీల విష 

యమున పెడమొగము పెట్టు నడవడిగలదానినిగా,  మత్వా-తలిసికొని, ఆచత్వ- 

చెప్పుము. ఓ శుభాంగీ! తలుపులు మూసియున్న యీ గృహములోని కెట్లు వచ్చి 

తివి? నీలో యోగశక్తి యున్నట్టును దోచుటలేదు, మంచుదెబ్బతిన్న తామరతీంగ 
వలె దుఃభీతమైన రూప పముగలదానవై యున్నావు. నీ వెవరు? ఎవని భార్యవు? నా 

వద్దికి వచ్చుటకు గారణమేమి? మో రఘువంశీయుల మనస్సు పరస్త్రీ విముఖమైనట్టి 
దని తెలిసికొని, ఆలోచించుకొని, నీ విషయమును వివర్రీముగా౭ఉప్పునని కుజ 

డావనిత నడిగెనని భావము. 

భో త మ బవీ త్సా గురుణా నవద్యా యా నీతపౌరా 

స్వపదోన్ముఖేన, 

తస్యాః పురః నం పతి వీశతనాథాం జానీహి రాజ 

న్నధిదేవతాం మామ్. 9 

వ్యాఖ్య : సా-ఆవి”త, తం-కుశునుద్దేశించి, అనవద్యా- ఎట్టిదోషమునులేని, 

యా-ఏపురము స్యపదోన్ము ఖభేన- తనస్థానమగు వై కుంఠమునకు వెళ్ళుచున్న, 

గురుణా-మీతం|డిచేత, నీతపౌరా- తనీవెంటందిసికొనిపోంబడిన వురజనులుగలదై. 
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యున్నదో! హేరాజకా-ఓరాజా, మాం-నన్ను, సం|పతి-ఇప్పుడు, వీతనాభాం-అనా 

థనైన, తస్యాః, పుర-ఆ అయోధ్యానగరముయొక్క_, ఆధిదేవతాం-అధి దేవతనుగా, 
జానీహి-ఎలుగుము, అని, అ బవీత్ -పలికెను. ఆవనిత, మీతం (డి రాముడు తన 

నిర్యాణసమయమున జనులనందజిని వెంట(బెట్టుకొని వైకు-ఠనునకు వెళ్ళగా 

నిర్మానుష్యమైన ఆయోధ్యకు ఆధిదేవతనై అనాథనై యున్నానని  కుజనికి( 

ఇప్పెను. ఇచ్చటి విశేషము రాము( డయోధ్యలో(దనకు సమకాలికుల్తై యుండిన 

వారీనందజీని వై కుంఠముంజేర్చి మోక్షమొస(గుట. “అ బవీత్” [కియకు వాకా 

రము కర్మ. 

శ్లో. వస్వాకసారా మభిభూయ సావాం సౌరాజ్య 

బద్ధోత వయా విభూళ్యా, 

నమ్మగళక్తా త్వయి నూర్యవంశ్యే సతి (పపన్నా 
కరుణా మవస్థామ్. 10 

వాఖ్య: సాహం (సా అహం)- అయోధ్యాధిదేవళనై ననేను, 
సౌరాజ్యబ తృవయా-మంచిరాజుపాలనముచేత ఉత్సవయు క్రమగు, విభూత్యా- 

సంపదచే , వస్వాక సారాం-అలకాపురిని లేదా ఇం దనగరమును, అభిభూయ- 

తిరస్కరించి, సమ్మ గళ క్రౌ-సంపూర్ణశ క్రిమంతుండవగు, త్యయి-నీవు, సూర్య 

వంకే సతి-సూర్యవంశీయండవై యున్నందున, కరుణాం, అవస్థాం-దీనడశను, 

(పపస్నా-పొందియున్నా ను, మంచిరాజుగల అయోధ్యావిభూతిని మీతం|డికాల 

మున ఆనుభవించుటచేత కుబేరనగరమగు ఆలకాపట్టణమునుగాని, _వస్వాకసార 

మను పేరుగల ఇం| దనగరమునుగాని లెక ,-చేయనినేను సూర కవంశీయ(డ వే అయి, 

సమ గళ క్రిమంతు(డవై న సీవుండియు నన్ను పరామర్శించుటలెదేయని దీనదశకు 

లో ఆ నని యావనిత కుకునితోననెను.  రామరాజ్యము స్వర్గరాజ్యముకన్నను 
చె న్ బతమె యుండినదని భావము, 

శ్లో.  విశీర్ణతల్పాట్టశతో నివేశః పర్య _స్తశాలః [పభుణా వినా మే, 
య 

విడంబయ త్య_స్తనీమగ్న సూర్యం దినాంత 

ము|గానిలభిన్న మేఘన్. 11 
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వ్యాఖ్య : విశీర్ణతల్పాట్టళ తః-శథిలమైపోయిన అట్టాలికలయొక శ్రాయు, 

సౌధగృహములయొక్కయు శతములుగలదియు, పర్య సశాలః-పడిపోయిన |పాకా 

రములు గలదియునగు, మేనివేశః-నానివేశనము, [పభుణావినా-స్వామిలేనిదై , 

అ స్తనిమగ్నసూర్యం- ఆ స్తపర్యతమున మునిగిన-సూర్యుండుగలదియు, డఉఊ)గానిల 

భిన్నమేఘం-| పచండ వాయువు చేత ముక గ్రాలు చేయబడిన మేఘములు గలదియు 

నగు, దినాంతం-సాయంకాలమును, విడంబయితి-పోలియున్నది. మేడలు, మేడల 

పైని అట్టాలకములు శిథిలములై , [ప్రాకారములు పడిపోయి, (పభువులకయున్న 

నానివాసమగు నయోధ్యానగరము, అ స్తమించిన సూర్యుండును పెనుగాడ్పులచేత 

చెదరి ముక్కలయిన మేఘములును గల సాయం సమయమును చోలుచు క శాహీనమై 

యున్నదని చెప్పెను. ఇచ్చటి “తల్ప” శబ్దమునకు ఆట్టాలిక యుని ఆర్థము, 

శ్లో. నిశాసు ఛాసన్వత్యలనూపురాణాం యః సంచరో౬భూ 

దఖిసారికాణామ్, 

నదకముఖోల్కావిచితామి షాభిః; స వావ్యాతే రాజపథః 
లివాఖిః. 12 

వ్యాఖ్య వ నిశాసు-రా_ తులయందు, భాస్యత్క_లనూపురాణాం- పకాశించుచు 

అవ్య క్త మరురధ గనులుచేయు కాళ ఛయందెలుగల, అభిసారికాణాం- ఆఖీసారికొనాలయ) 

కలకు. యః-ఏరాజమార్ష్గము, సంచరః- సంచారమార్షమైయుండెనో, సః, రాజపథః- 

ఆరాజవీధి, నదన్ను భోల్కా.. విచితా మిషాథిః -నదన్ముఖ-ఆరచుచున్న నోళ్ళయందలి, 

ఉల్కా-మండుచున్న క్మశానపు కొజవులచేత, విచితామిషాభిః-వెదక బడుచున్న 

మాంసపుముక గ్రాణుగల, శివాఖిః- ఆడునక్క_లచేత, వాహ్యతే-నకువ(బడుచు న్నది. 

రా తులయందు శృంగారనాయికలగు అఖథిసారికలు రత్ననూపుర ధ్వనులతో. 

(వియులవద్దికి వెళ్ళుట కుపయోగపడిన రాజమార్గము నేతు నోళ్ళలో శ్మశానపు 

కొఆజవులను బట్టుకొని కూతలు పెట్టుచు మాంసములను వెదకుచున్న నక గాలు 

నడచు దౌర్భాగ్యమును పొందియున్న దని భావము. రశ్నకాంతులకు కొజవి 

మంటలు, కలనాదములకు నక్కకూతలు సామ్యమును పొందియున్నవి* “సంచరంతి 

అనేన ఇతి సంచరఃి గోచరసంచర ఇత్యాది సూ తముచేత “ను [పత్యయాంత 

మగు నిపాతము. ఇస్తే గోచరః (దేశము), వహః (స్కంధము, వ్యజః (తాల 

వృంతము), ఆపణః (పణ్యస్థానము) ఇత్యాది శబ్దములు నిపతింప(బడినవి, 
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3 ఆస్ఫాలితం యత్ [పమదాకరాగై 9) ర్మృదంగధీర ధ్వని 
= మన్వగచ్చత్, 

వనై్భ రిదానీం మహిమెై _స్తదంభః శృంగావాతం [కోళతి 
దీర్భి కాణామ్. 18 

వ్యాఖ్య వ యత్ -ఏజలము, [పమదాకరాగై 9:-ఇల| కీడలాతు న్రీలయొక థా 

వా స్తములచేత, ఆస్పాలితం- కొట్టబడినదగుచు, మృదంగధీరభ్యనిం-మృదంగముల 

మొక్క గంభీరథ్యనిని, అన్యగచ ఎఫ్ -అనుకరించియుండెనో, తత్-ఇట్టి, దీరి 

కాణాం-దిగుడుబావులయుక్కు, ఆంభః-జలము,ఇదానీం-ఇప్పుడు, వనై్యైఃమహిషై ః- 
ఆడవిదున్నలచేత, శ ఎంగాహతం-కొమ్ములతో చెలగ(బడినదగుచు, _కోశతి-ఆరచు 

చున్నది. పూర్వ మయోభ్యయందలి దిగుడుబావులలో జల, కీడలు సలుపు (పమ 

దలు హస్తములతో వాయింపగా, మృదంగథ్వ్యనివలె విన(బడుచుండిన నీటిచప్పుడు 

ఇప్పుడు ఆడవిదున్నల కొమ్ములతో చెలగంబడుచు రోదనధ్వనితో పో రెత్తుచున్న 

దేని భావము. 

ఖో, వృ చేశయా యస్టినివానభంగా న్మృదంగళశజ్ఞావగమా 

దలాన్యాః, 

(పాప్తా దవోల్యావాతశేషబర్హాః [కీడామయూళరా 
వనబర్హి ణత్వమ్. 14 

వ్యాఖ్య : యపష్టినివాస భంగాత్ -నివాసముగా క ట్టిన కట్టలు విరుగుటవలన, 

వృతేశయాః-చెట్టుపై న్నిదించుచున్న వగుచును, మృదంగశబ్దాపగమాత్ -మృదంగ 
నాదనులు లేనందువలన, ఆలాస్యాః-నృత్య శూన్యములగుచును, దవోల్కాహత 
'శేషబర్దాః....దవోల్కా-వనాగ్నియొక్క మిణుగురులచేత, హతశేష-కాలగామిగిలిన 
బర్హాః-పింఛములుగలవి యగుచును, కీడామయూరాః-విలాసమయూరములు, వన 
బర్హీ ణత్వం-ఆడవి నెమళ్ళగుటను, | ప్తాః-పొందినవి. అయోభ్యయందలి | డా 

మయూరములు, సౌధములయందలి మ నివాసయస్టులు విరిగిపోవుటచేత చె పై 
ని_దించుచు,, ఎచ్చటను మృదంగనాదము విన(బడకుండుటచేత లాస్యమును వి చి, 
అరణ్యముగామారిన అయోధ్యలో నప్పుడప్పుడు రగుల్కొ_ను వనాగ్ని మిణుగురులబే 
కాలాగా మిగిలిన పింఛములతో ఆడవి నెమళ వలె దీనదశను పొందియున్న ని 
అని చెప్పెను. “వృకేశయాః” ఆలుక మాసము, 

af 
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౧౧ 
ళో. సోపానమాళ్లేషు చ యేషు రామా నిఉ_ప్తవత్య శ్చరణాన్ 

సరాగాన్, 

సద్యో హాతన్యంకుఖి ర (సదిగ్ధం వ్యామై 9ః వదం తెషు 

నిధీయతే మే. 15 

వ్యాఖ్య : యేషు, స్రోపానమార్లేమ-ఏ సోపాన మార్గ ములయందు, రామాః- 

స్రీలు, సరాగాన్-లాజార సముచేందడి సిన, చరణాన్-పాదములను, 

నిశ్షి ప్రవత్యః-ఉంచుచుండిరో, తేషు, మే, మార్గేమ-ఆనాసోపానమార్గములయందు, 
సద్యః-అప్పుడే, వహాతన్యంకుధిః-చంప(బడిన యిజ్ఞులు గల, వ్యాఘే9ః-పులుల 

చేత; ఆ సదిగ్గం-ర క్షముచే పూయ(బడిన, పదం-అడుగు, నిధీయతే_-ఉంచ (బడు 

చున్నది. మరియు సౌధాదులసోపానమార్గ ములందు పూర్వము విలాసవతులు లక్క 

పూతలతో(దడిసిన చరణము లుంచుచుండిరి. ఇప్పుడు పులులు ఆప్పుడే చంపిన 

లేళ్ళ నెత్తురుతో దడిసిన తమ యతుగుల నదేమెట్టపై నుంచుచున్నవని 
వాపోయెను, 

శ్లో... చితద్విపాః పద్మవనావతీర్థాః క రేణిఖి ర్చ త్రమృణాలభంగాః, 

నఖాంకుశాఘాతవిభధిన్నకుంభాః నంర బ్దసింవా[పవాతం 

వహావన్సి 16 

వ్యాఖ్య ః పద్మ వనావతీరాః-క మలవనమున దిగినవిగాను, కరేణుఖిః _ఆడ 

యేనుగులచేత, ద త్తమృణాలభంగాః- ఈయబడిన తామరకాడల ముక్కలు గలవి 

గాను |వాయంబడిన, చితద్విపాః-భి త్రిచి తములయందలి యేను(గులు, నథాంకుశా 

ఘాతవిభిన్న కుంభాః -ఆంకుశములవంటి గోళ్ళ దెబ్బలచేత పగిలిన కుంభస్థలములు 

గలవి యగుచు, సంరబ్దసింహ| పహృతం-కో పించిన సింహముల (షహారమును, 

వవాంతి-భరించుచున్న వి. నగరసౌధములగోడల పై, కమలవనములోనికి దిగి ఆడ 

యేనుగు లందించు తామరతూండ్డను దినుచున్నట్టు, చి తింప(బడిన యేనుగు 

బొమ్మలను, సత్యగజములని శ్రమించి పాడువడిన యయోధ్యలో నికి. [బవేశించిన 

సింహా తమ గోళ్ళతో నాయేను(గుల కుంభ స్థలములను జీల్సి, కోషించి కొట్టు 

చున్నవని భావము, | భాంతిమదలంకారము వ్యంగ్యము. 
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3 న్హంభేషు యోషిత్సతియాతనానా ముళ్కా )ంతవర్ష [కమ 
ధూన'రాణామ్, 

న్తనో త్తరియాణి భవంతి సంగా నిర్మోకపట్టాః ఫణిఖి 

ర్విముకాః. 17 

వ్యాఖ్య ; ఉత్కా9౦త వర్ణ కమ భూసరాణాం.--ఉత్కా.౨ంత-వెలిసి 

పోయిన, [కమ-మొదటవేసిన రంగులుగలవగుటచేత, ధూసరాణాం- బూడిదరంగు 

గల, స్తంభేష-క జ్ఞస్తంభములయందలి, యోషిత్సఏతియాతనానాం-శిల్పరూపమున 
నున్న స్రీమూర్తులకు; ఫణిభిః -సర్పములచేత, విముకాః-వితువ(బడిన, నిరో క 

పట్టాః-బట్టముక్కలవంటికుబుసములు, సంగాత్ _తగులుకొనియున్నందువలన తో 

_త్తరీయాణి-స్త నాబ్బాదనవస్ర్రములు, భవంతి.-అగుచున్నవి, సౌభములలోని సం ము 
లపై చ్రేశిల్పములను జిక్కి. వాటివస్తా9దులను పెక్కురంగులతో వేసి యుండిరి. కాల 

[కమమున ఆరంగులు మాసిపోయినందున శ్రీశిల్పములకు స్గనములు బయల్ప 

డగా నచ్చట సర్పములు విడిచిన కుబుసములు దగులొ గాని స్తనో రీయములుగా 

నుండు దశవచ్చినదనిచెప్పెను. ఈ స్తనో త్తరీయములు ఉ త్తరదేశపు ల వేసుకొను 

చిన్నపాటివని గహింపవలెను. ఆయోధ్యానగర మంతపాతువడిన ని భావము. 

శ్లో. శాలాంతరశారిమనుగధేషు నక్త మిత _స్టతో 

రూఢతృణాంకు రేవు, 

త వవ ముక్తాగుణళుద్ధ౬యోపి వార్మ్యేషు మూర్శంతి 

న చందపాదా।ః 18 

వ్యాఖ్య : కాలాంతరళ్యామసుధేమ = కాలాంతర - కాలవ్యవధానముచేత, 
శ్యామ - నల్హ (బడిన, సుధెమ-సున్న పుపూతలుగలవియు, ఇత సతః-ఇచ్చటచ్చట, 

రూఢతృణాంకురేవు- మొలచినగడ్డి పరకలు గలవియునగు, హర్మే్యమ-గృహముల 

మీద, న క్రం-రా తియందు, ముక్తాగుణశద్ధయః, అపి-ముత్యాల హారములవలె 

తెల్లనివై యున్న పటికిని, తే ఏవ-ఇంతకు పూర్యము [పకాశించినవేయగు, చంద 

పాదాః-చం[దకి ములు, న మూర్భంతి.| పతిభలించుటలేదు. పూర్యము రాతి 

వేళలలో సౌధములయందు తళతళమని _పతిఫలించిన చం) దకిరణములే యిప్పుడు 

మేడలన్నియు సున్నమువేయవారుకేకయు, ఆచ్చటచ్చట గడ్డిమొలకలు మొల 
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చియు గళాహీనములై యన్నందున ఆహర్మ్యములమీద చం దకిరణ ములు (పతి 

వలించుటయే లేదట. 

త ఆవర్థ ర్థి శాఖా; సదయం చ యాసాం పుస్పాణు్యపాకత్తాని 
గం శ్ర అటి 

వి లాసినీభిః, 

వనై ఏ్టః పులిందై రివ వానరై స్మాః క్షి శ్యంత 

ఉద్యానలతా మదియాః. 19 

వ్యాఖ్య : విలాసినీభఖిః-న కుమారయువతులచేత, సదయం-దయాపూర్య 

కముగా, శాఖాః-కొమ్మలను, ఆవర్ద్య-వంచి, యాసాం-ఏతీ(గలయొక్క, పుష్పాణి- 
పువ్వులు, ఉపాతాని-తెంపుకో(బడియండెనో, తాః-అట్టి, మదీయాః, ఉద్యాన 

లకాః-నాయుద్యానలతలు, పులిందై *, ఇవ-ఆటవికజనులచేతవలె వన్వ్యైఃవానరై ః- 

ఆడవికోతులచేత, క్తి శ్యంతే-బాధింప(బకుచున్నవి. ఏనాయుద్యానలతలు పూర్వము 

విలాసినులచేత దయతోవంచ (బడి పువ్యులుకోసుకోంబడుచుండెనో యవి నేడు 

కర ఫ్ర స్వభావముగలయాటవి కులచేతవలె వనవానరములచేత నిర్ణయముగా బాధింప( 

ఐడుచున్నవని చెప్పెను. 

శో. రాశా వనావిష్మృతదీపభానః కాంతాముఖ( శ్రీ వియుతా 
దివాపిః 

తిరస్కి 9యం'ే కృమితంతుజాలై_ ర్విచ్చిన్నధూమ్మపసరా 
గవాశా;. 20 

వ్యాఖ్య ; ర్మాతొ-ర్మాతియందు, అనావిష్కృతదీపభాసః-కూన్యమైన దీప 

కాంతులు గలవియు, దివా, అపి-పగటియందును, కాంతాముఖ(శ్రీవియుతాః - స్త్రీల 

ముఖకాంతిచేత వియుక్రములై నవియ, విచ్చిన్నధూమ.పసరాః-నష్టమైన ధూమ 

[పసారముగలవియునగు, గవాశాః-గవాక్షములు, కృమితంతుజాలై $-సాలెపురుగుల 

దారాల వలలచేత, తిరస్కి_)యంతే-మూయ(బడుచున్నవి. నగరసౌధ గవాక్షములు 
రా|తివేళలో దీపకాంతులు లేనివగుచు, పగలు అప్పుడప్పుతు తొంగిచూచు న్ర్రీల 

ముఖములులేనివగుచును, లోపలమనుమ్యలులేనందున పొగవెళ్ళుటలేనివగుచు, 
సాలెపురుగు లల్చిన దారములతో మూత్రపడుచున్నవి సుమా! అని వాపోయెను, 
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ఈ గవాక్షములు గోడలకే ఆవుకన్ను లవంటి రం|ధములతో నిర్మింప(బడిన నేటి 

కిటికీలవంటివి. 

శ్లో. బలి(క్రియావర్డి తనె కతాని స్నానీయసంనర్గ మనావ్నువంతి, 

ఉపాంతవానీరగృహాణి దృష్ట్వా శూన్యాని దూయే 
సరయూజలాని. 21 

వాఖ్య: బలీ కియావర్డిత సైకతాని- బలి కియా - పూజశాక ర్మలచేత, వర్ణిత 

వర్ణితములె , సైకతాని-ఇసుకతిన్నె లుగలవియు, స్నానీయసంసర్గం-స్నా నసాధ 
నములగు ౦డి మొదలగు వానితో! గలియుటను, ఆనాప్నువంతి-పొందనివియ, 

ఉపాంతవానీరగ్భ హాణి-సమీపమునందు నెలకొన్న పబ్బలిపొదలు గలవియునగు, 

సరయూజలాని-సరయూనదీజలములను, శూన్యాని-నిర్మానువ్యములై న వానినిగా, 
ద ష్ట్యా-చూచి, దూయే-పరితపించుచున్నాను. ఇక సరయూనదీ సెకతములందు 

పూజలు చేయువారులేరు, స్నానము చేయువారు శరీరమునకు రాచుకొను ఇప్ప, 
సెనగ మొదంగు వాని చూర్ణములు నీటిలో. గలియుటలేదు,  నదిలోనికి దిగు 
దారులన్నియు (పబ్బలిపొదలతో నిండియన్నవి, ఇట్టు శూన్యములై న సరయూ 

జలములను జూచినప్పుతు నామనస్సు చాలానొచ్చుచ్చున్నది అని యావనిత కుళుని 

యెదుట దురపిల్లైనని భావము. “బలిః పూజోపహారః స్యాత్” అని కాశ్యతనిఘం 
టువు. స్నాంతి ఆనేన ఇతి “స్నాసీయం” కరణార్థమున “అనీయర్” (పత్యయము, 

లో త దర్శశ్షేసీమాం వనతిం విసృజ్య మా మభ్యువై తుం 

కులరాజధానీమ్, 

హిత్వా తనుం కారణమానుపిం కాం యథా గురు స్తే 

పరమాత్మ-మూ ర్తిమ్. 22 

వ్యాఖ్య : తర్ -ఆందువలన, ఇమాం, వసతిం-ఈ నివాసమును (కుశావతీ 
ప ణమును), విసృజ్య-వదలి పెట్టి, కులరాజధానీం-మీవంళ రాజధానినగు, మాం. 

న (ఆయోభ్యను), ఆభు పైతుం-చేరుటకు, ఆర సి-తగియన్నావు. (ఎట్టనగా 
లే_ యొక్క, గురుః-” యగురాముండు, తాం, కారణమానుషిం, తనుం. 
కారణవళమున మానవ  ముగల యాశరీరమును, హిత్యా-వదలి, పరమాత 
మూ ర్తిం-ఏిమ్లు శరీరమును, యఖా-ఎట్టుపౌందెనో అట్టు. రావణవధరూప కారణ 
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మున మానవరూసమును భరించిన సీతం; డియగురాము(డు మరల విమ్షుమూ ర్రిగా 
వైకుంఠమునకు వెళ్ళినట్టు నీవును శ తువిజయ చిహ్నముగా వసతిని (జేసికొన 

కృశావతీపట్టణమును వదలి కులరాజధానియైన అయోధ్యను జేరి నాదుఃఖమును 
దొల(గింపు మని కోరెను, 

శ్లో, త భేతి తస్యాః (ప్రణయం (పతీతః (పత్య|గహీ (శ్చా(గవారో 

రఘూణామ్, 

పూ రప్యభివ్య _క్తముఖ[ పసాదా శరీరబంధేన తిరోబభూవ. 2కి 

వ్యాఖ్య : రఘూణాం-రఘువంశీయులలో, (పాగహరః-మిక్కిలి శేషు 

డైన కుశుడు, తస్యాః-ఆయయోధ్యాధిదేవతయొక్క., (పజణయం-,। పార్థనమును, 

పతీతః (సన్ )-సంతుష్టు(డగుచు, తథెతి (తథా -- ఇతి). ఆప్లేయగుగాక యని, 

[పత్య గహీత్ అంగీకరించెను, పూరపి (పూః -[ అపి)-పురాధిదేవత సైతము, అథి 

వ్య క్రముఖ పసాదా-స్పష్టమైన ముఖనై ర్శల్యము గలడియగుచు, శరీరబంధేన-శరీ 

రముతో, తిరోబభూవ-అంతర్జానమును పొందెను. అట్టు ఆహ్వానించిన |పార్థనను 
రఘువీరు(డై న కుకుడంగీకరింప(గా నయోధ్యా నగరాధిదేవత భరించిన శరీరమును 
విడిచి ఆంతర్ధానమును పొలదెను. ఆన(గా నావనిత కుజుని యెదుటినుండి మాయమై 
ఫోయెనని భావము, 

శ్లో. త దద్భుతం సంసది 'రాతివృ త్తం (పాత ర్వ్విజేభో నృపతిః 
శశంన్క 

(శుక్వా త వనం కులరాజధా న్యాః సాజా త్పతిళ్వే వృత 

మభ్యనందన్ . 24 

వ్యాఖ్య : నృపతిః -కుళు(తు, తదద్భుతం(తత్ -౧ అద్భుతం) ఆయాళ ఎర 

కరమైన, ర్మాతివృ త్తం-ర్మాతియందలి వృత్తాంతమును, [పాతః-మరుసటి యుద 
యమున, సంసది-సభయందు, ద్విజేభ్యః- బాహ్మణులకు, శశంస-బెప్పెను. తే-ఆ 

దాహ్మణులు, [| శుత్వా-విని, ఏనం-అతనిని, కులరాజధాన్యాః -వంశరాజధానికి, 

సాశాత్ -స్వయముగా, పతిత్వే-భ ర్రయగుటయందు, వృతం-వరింప(బడినవానిని, 

అభ్యనందన్ - ఆశీర్వచనములచేత ఆధినందించిరి. అట్టు పూర్వరా_తియందు జరిగిన 

వృత్తాంతమును మరునాటి _పాతఃకాలమున కుశుడు [బాహ్మణులకు సభలో వివ 



300 రఘువంశము 

రింపంగా వారు కులరాజధాని స్వయముగా భ ర్తగా వరించినందులకతని నాశీర్వదించి 

మెచ్చుకొనిరని భావము. స్వప్నతుల మైన యీ సంఘటన విషయమున గార్జ్యండను 

స్వప్నళాస్త్రవే త్ర యిట్టు దెప్పెను . “దృ _ స్వప్నం శోభనం నై వసుప్యాత్ 

పశ్చాత్ హృష్టోయః సపాకంవిధ , శంసేది ౦ త (తసాధుర్తిజేభ్య స్తే చాశీర్భిః 

(పీణయేయు ర్నరేం దమ్” అనగా మంచి స -ము వచ్చినప్పుడు మేల్కొన్న 

రాజు ఆ స్యష్నఫలము ననుభవింపదల(చుకొ “చో మరల ని దింపరాదు. తరువాత 

(బాహ్మాణులకు. జెప్పనలెను. వారును “తథా ” అని ఆశీర్వదించి యతని నానం 
దింపకేయవలయునని యర్థము. 

ల్లో కుశావతీం (శో|తియసా త్స కృత్వా యా (తానుకూ లే 

2.వాని సావరోధః, 

అనుదుతో వాయు రివా!భవృందై నెవై్యై ర యోధ్యాఖి 

ముఖః (పతి. 2b 

వా : సః._కుఖు(తు, కుశావతీం-కుళావ్యు నగరమును, [శో తియ 

సాత్-వేదవే ల స్వాధీనమైనదానినిగా, కృత్యా-చేసి, యా(తానుకూలే-! పయాణ 

మునకు(దగి , అఫహాని-దినమునందు, సావరోధః సన్ -ఆంతఃపురాంగనలతో (గూడిన 

వా(డగుచు, వాయుః-వాయువు, అ భవృందై,, ఇవ-మెఘసమూహములతోవలె, 

సైనె_ః- సేనలతో, అను దుతఃసన్ -వెంబడింప(బడినవాండగుచు, ఆయోధ్యాశి 

ముఖః-ఆయోధ్యానగరమువై పు, (పతసే-, పయాణముచే సెను. కుళావతీ పట్ట 

ణమును వేదపండితులకు దానముచేసి, (ప్రయాణమునకు యోగ్యమైన తిథివార 
నక్ష తాదులుగల దినమునందు అంతఃపుర శ్రీలతో ఆయోరధ్యాథీముఖు(డై కుశుండు 

[పయాణముచేయ(గా నతనివెంట సైన్యములు, వాయువృవెంబడి మెఘబ్బృందముల 

వలె, బయలుదేరెను. అలంకారము; ఉపమ. 

శ్లో, సా శేతుమాలోవవనా బృవాద్భి ర్వివోరశే లానుగకేవ 
వాక, 

చ్చేనా రథోచారగృవో [పయాణే తస్యాభవ 

జ్ఞంగమరాజధానీ. 26 
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వ్యాఖ్య : కేతువూలోపవనా-జెండాలవరుసలనెడి ఉపవనముగలదియు, 

బృహద్భిః- పెద్దవియగు, నాగ్లైః- ఏన్లులదేత, విహార శై లానుగతా- _కీడాపర్వతము 

లతో( గూడినదివలెనున్న దియ రథోదారగృవో- రథములను మంచిగృహములుగల 
దియునగు, సా, సేనా-ఆ సైన్యము, తస్య, [పయాణే- -ఆకుశుని పయాణమునందు, 

జంగమరాజధానీ, ఇవ- -నడచుచున్న నగరమువలె, ఆభవత్ ఉండెను. రంగురంగుల 

జెండాబట్టలు పువ్వులు, ఆకులు, కొమ్మలుగా( గనబకుటచేత ఉపవనముగాను, 

ఎత్త నయేనుంగులు [ద లములుగాను, రథములు ఆలంక రింప(బడి నయిండ్లు 

గాను గోచరించుటచేత ఆసేనయంతయు( గువని పయాణమునందు నడచుచున్న 

రాజధానిగా( _అకొశించెనని భావము. కేతుమాలాదులయందు ఆరోపింప(బడిన ఉప 

వనాదులు జంగమరాజధానిగా( బరిణమించుట కుపయోగపడినందున పరిణామాలం 

కారము. “ఆరోప్యమాణస్య (_పకృతోపయోగిత్వే పరిణామః” ఆని లక్షణము, 

శే తేనాతవ _తామలమండ లేన (పస్టాపితః 
౧ ® 

పూర్యనివాసభూమిమ్, 

బభౌ బలౌఘః కనడ లన వేలా ముదన్యానివ 

నీయనూనః, 27 

వ్యాఖ్య : ఆతప| తామలమండలేన-నిర్మలమండలాకారముగల ఛ|తము 
గల, తేన-ఆకుకునిచేత, పూర్వనివాసభూమిం-మొదటినివాసమగు నయోధ్యను 
గుణించి, (పస్థాపితః-| ప్రయాణముచేయింప(బడిన, బలౌఘః- న్యసమూహము, 

ఆతప[తామలమండలేన- ఛతమువలె నిర్మలపూర్ణబింబముగలవా: , ఉదితేన-ఉద 

యించిన, పనా వేలాం, — జేర్పణుడుచున్న 

ఉదన్వాన్, ఇవ - స ము ద మువ లె, ప్ర [ప క5న. శ్వేతచ్చ 

(తముగల కుకునిచేత నయోధ్యకు స స్త జేయింపంబడిన, 

సెన్య సమూహము, పూర్ణిమాచం| దునిచేత( ఇలియలికట్టకు( దీసికొనిపో(బడుచున్న 

జలనిధివలె( | బకాశించెనని భావము, రూపకాను పాజితమగు ఉపమాలంకారము. 

“ఉదకం అస్య అ స్తీతి ఉదన్వాన్ * అని విగహము, 
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శి. తన్య వయాతస్య వరూథినీనాం పీడా మవర్యా _ప్తవతీవ 
య (3) 

సోఢుమ్, 

వసుంధరా విష్టుపదం ద్వితీయ మధ్యారురో హావ 

రజశ్ళలేన. 0 

వ్యాఖ్య : (పయాతస్య-_ పమాణమైవెళ్ళుచున్న, తస్య-కుళు్నియొక్క-, 

వరూఢినీనాం- సేనలయొక్క_, (అవి కలిగించునట్టి) పీడాం-బాధను, సోఢుం- 

సహించుటకు, అపర్వ్యాప్తవతీ, ఇవ-ళ కిలేనిదివలెనుండిన, వసుంధరా-భూదేవి, 

రజశ లేన దుమ్ము నెపమున, ద్వితీయం- రెండవదియగు, విష్ణుపదం- ఆకాశ మును, 

అధ్యారురో వా, ఇవ-ఎకి నదా? యనునట్టుండెను. కుళని [పయాణమునందిలి 

సైన్యమువలని బరువును మోయలేక భూదేవి ధూళిగామారి యాకాశమునెక్కెనా 
యేమి? అని తోచునట్టు ఆకాశము రజోమయమయె3నని భావము. “వరూథినీనాం” 

కర్తరి షష్టి. అలంకారము ; ఉత్పేక్ష, 

శో, ఉద్యచ్చమానా గమనాయ పశ్చాత్ పురో నివేశే పథిచ 

[వజంతీ, 

"సా యత్ర నేనా దదృశే నృపన్య తతై 9౨వ సామగ్యమతిం 
చకార. .£9 

వ్యాఖ్య ; గమనాయ-నడచుటకొఅకు, ఉద్యచ్చమానా-ముందుకు వెళ్ళు 

చున్న దియె, పశ్చాత్ -వెకుకభాగమునందును, పురః-ముందుభాగమునందును, 

నివేశే.విడిదియందును, పథ-దారీయందు, _వజంతీచ - వెళ్ళచున్నదియగుచును, 

నృపస్య-కుశునియొక గ్ర స్కా సేనా-ఆసైన్యము, యత -ఎచ్చ బెచ్చట, దదృశే 

చూడ(బడుచుండెనో, తత్ర 9౨వ-అచ్చటచ టనే, సామ|గ్యమతిం-సంపూర్ణము గా 

నున్నదను బుద్ధిని, చకార-కలిగించెశ. ఒక సైన్యము లేదా జవసమూహన.. 

దారిలో నడచునప్పుడు ముందర వెనుక జనము పలుచగానుండి మధ్యలోకొంచ 
మెక్కువగా నుండుట సామాన్యము. కాని కుకుని సైన్యము వెనుక, ముందు, 

విడిదులలోను, దారి నడచునప్పుడును, ఎచ్చట చూచినను మిక్కుటమను గాన ౦డి 
సమ్మగ సైన్య మిచ్చటనే యున్నదా? అను బుద్ధిని గలిగించుచు నేగెను.  ఆసైన్య 
మంతయపరిమితముగా నుండెనని భావము. “ఉద్యళ్ళమానా” యమ-ఉపరమే 
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నుపరమ్మైపదిధాతువు “సముదాజ్ భ్యోతామో౬_గంథె” అనుసూ[| తమువలన 

ఆత్మనేపదికా(గా “కానత్త్” | పత్యయమువచ్చిన రూపము. 

ఖో. తస్వ ద్విపా నాల మదవారిసేకాక్ ఖురాభిఘాతాచ్చ 

తురంగమాణామ్, 

రేణుః (వేదే పథి పంకభావం పంకో౭పి రేణుత్య్వ 

మియాయ 'నేశుః. 

: నేతుః-నాయకు(డగు, తస్య-ఆకుఖనియొక,, ద్విపానాం-ఏను, 

గులయొక్క, మదవారినే నెకాత్ -మదోదక సేచనము వలనను, తురంగమాణాం. 

గుజ్జిములయొక్క_, ఖురాభిఘాతాత్, చ-గిట్టల తొక్కుడు వలనను, ( యఖాసంఖ్య 

ముగా) పథీ-మార్గమునందు, రేణుః-ధూళి, పంకభావం-బురదతనమును, [ప పపేదే. 

స పంకః' అపి-బురదకూడ, రేణుత్వం-ధూళియగుటకు, ఇయాయ- పొందెను. 

అట్టు సైన్యమును దీసికొని పోవుచున్న కుజని దూర్గమునం దతనియేనుంగుల 
మదజలధారలచేత ధూళి బురదగాను, నేల పె నుండినబురద గురాల (తొక్కిడి 

వలన ధూళిగాను మారెనని భావము, ఆన(గా సైన్యమునందన్ని యేను6గులు, 

అన్ని గుజ్జములు నుండెనన్న మాట. పంకము రేణువుగాను రేణువు పంకముగాను 

మారుట ఆతిశయో క్రి ఆలంకారము. 

శ్లో. మాగ్గెపిణీ సా కటకాంతరేషు వై ౦ధ్యేషు నేనా బహుధా 

విభిన్నా, 

చకార రేవేవ మహావిరావా బద్ధ పతిళుంతి 

గుహాముఖాని. 5 

: వైంధే మ-వింధ్యకు సంబంధించిన, కటకాంతరేవు -పర్యతమధ్య 
[పశళమీయేందు. మా షిణీ-దారులు వెదకుచున్నది యగుటచే, బహుధా-ఆనేక 

విధములుగా, వ లినదియై, మహావిరావా- పెద్దగా కేకలువేయునున్న, సా, 

'సీనా-ఆకుశుని సేన, రేవా, ఇవ-నర్మదానదివలెనే, గహాముఖాని-నోళ్ళవంటి వింధ 

గుహలను, బద్ధ, (పతి శుంతి-ఎడ తెగని _పతిభ్వనులు గలవానినిగా, చకార - చేసెను. 

దారిలోవచ్చిన" వింధ్యపర్యతముపై పెక్కుకొండదారు లుండుటచేత నేఎభాగమెట్లు 
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నడచునో చూచుటలో నాసేన పెక్కు_రీతుల చీలిపోయిను. అట్టు చీలిన సేన తమ 
గు ర్రింపునకై పెద్దగా నరచుచుండగా నాధ్యనులు,  నర్మదాశాఖల చప దల 

వంటివై , వింధ్యపర్యత గువోముఖములను / పతిధ్యనింప(జేసెనని భావము. 

ఆలంకారము: ఉపమ. 

శో. న ధాతుఖేదారుణయాన నేమి; (పభుః [పయాణధ్యని 
య 

మిశ్రతూర గః, 

వ్యలంఘయ ద్వింధ్వ ముపాయ నాని పళ్యః పుళిందై 

రువపాదితాని. ౫2 

వ్యాఖ్య : ధాతుభేదారుణ యాననేమిః -గై రికాదిధాతువులచేత నెజ్జ-బడిన 

రథచ క ములయంచులు (క మ్ములు) గలవా(తును, (ప్రయాణధ్వని మ్మ తూర్యః-_ 

పయాణధ్యని- -(పయాజమునందలి రథధ్యని, గజమీంకార, ఆశ $హేషాదులకో, 

(శ-కలిసిన, తూర్యః -మరిగళ వాద్యధ్వచు లుగల, సః, _పభుః- -ఆ కుకు(డు, 

(రై 1-ఆటవికులచేత, ఉపపాదితాని-సమర్పింప(బడిన, ఉపాయనాని-కానుకలను, 

పశ్యన్ -చూచుచు, వింధ్యం- వింధ్యపర్వతమును, వ్యలంఘయత్ -దాబెను, వింధ్య 

పర్వతమునందలి రంగు రంగుల ధాతువులు రథచ్మ కధారల కంటుకొనుచుండ (గా, 

సైన్యధ్యనులు, మంగళ మోవలు ఏకీభవింపగా, నేగుచున్న కుకు ( డచ్చటి 

పుళిందులు తెచ్చిన కానుకలు చూచుచు ససైన్యముగా వింధ్యను దాటెను. కానుకలు 

చూచుట రాజకీవి, వానిని వెంటనే పరిజనులు తీసికొనియుంచుట యాచార". 

ఖో. తీగ తదియే గజసేతుబంధాడ్ (పతీపగా ము_త్తరతో 

౬ స్య గంగామ్, 

అయత్న వాలవ్యజనీబభూవు ర ర_౦సా నభోలంఘనలోల 

వణూః. తి? 

వ్యాఖ్య : శరీయే-ఆ వింధ్యకు సంబంధించిన, తీరే. గంగలోని దిగు 

మార్గ మునందు, గజసేతుబంధార్ వన [గుల వంకెనక ట్టుటివలన, | పతీషగాం- 

పశ్చిమవాహినియగు, గంగాం-గంగానదిని, ఊ త్తరతః-దాటుచున్న, ' అఆస్య-ఆ 

కుకునికి, నభోలంసఘనలోలపశాః - ఆకాశుమై కెగురుటచేత( గదలుచున్న రెక బ్రాలుగల, 
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హంసాః-హంసలు, ఆయత్న వాలవ్యజనీబభూవుః - పయత్న ములేక లభించిన వింజా 

మరము అయ్యను. వింధానుండి గంగలోనికి దిగు మార్గమునుండి గంగ యవతలి 
యొడ్డువజకు వంతెనగా నిల్పిన గజముల పైనుండి పశ్చిమవాహినిగా( [బవహించు 

చున్న గంగానదిని దాటుచున్న కుశ మహారాజునకు పైభాగమున తెక్క_లాడిం 

చుచు దిగు గుకట్టి హ:సలు ఆయత్నలబ్ధములై న వింజామరములుగా( ! బకాశించు 

చుండెననియు నరణ్యమార్గమున సెతమతని రాచతికమునకు లోపము లేకుండె 

ననియు భావము. 

భ్ న పూర్వజాగాం కపిలేన రోపూత్ భస్మావ శేషీకృత 

వి గవోణామ్, 

సురాలయ,పా ప్తి నిమిత్త మంభ నై నై సపోతనం 

చాొలులితం వవందే. శీ4 

వ్యాఖ్య : సః-కుకుండు కపిలేన_కపిలముహామునిచేత, రోషాత్-తన నవమా 

గించిరగు కోపమువలన, భస్మావశేషీకృతవి “హాణాం-బూడిదగా మిగుల్ప(బడ్డ 

దేహములుగల, పూర్వజానాం-తమ పెద్దలయిన సగరపు తులకు, సురాలయ[పా ప్తి 

నిమిత్తం-స మును జేరుటకు కారణమైనదియు, కౌలులితం-నావలచేత/గదిలింప(బడి 

గదియు, 9. సోతసం-గంగాసంబ:భమైనదియు నగు, అంభః -జలమును, 

వవందే-నమ (ారించను. కపీలకోపాగి చెత దగ్గులిన సగరచ (కవ రిపు తులు 

స్యర్గమునుజేరుట కే. భగీరథుడు గంగాజంముతో. దర్పణ శాద్ధములు చేసి వారికి 

ము క్తిఫిగలిగించెను వారు సూర్యవంశీయులగు, కుకుసి ఇ పెద్దలు. అట్టి పె పెద్దలకు స్వర్గ 

హేశువై , నిరంతరనౌకాయానములచేత( గదలు జలములుగల గంగకు భక్తితో 

గుశుడ నమస్కరించెనని భావము. * [UX సోతాః” అన(గా స స్యర్గ మ ర్ర౪ పాతాళ 

లోక నుబందు మూడు (పవాహములగల గంగ,“ UE సోతసః ఇద , తె ఇ _సోతసం 

గంగకు సంబంధించినది యని ఆర్థ ము. 

శ. ఇశ్యధ్వనః శైశ్చి దవోఖి రలజే కూలం సమాసాద్య 
కుళః నసరయ్యాాః, 

వేదిపతిష్టాన్ వితళాధ్వరాణాం యూపా నపళ్య చృతళో 

రఘూణామ్. ని5 
RV 21 
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వ్యాఖ్య : ఇతి-ఇట్టు, కేళ్చిత్, అహోభిః-కొన్నిరో జులతో (ముగిసిన) 

ఆభ్యనః-మార్గముయొక్కం, ఆంతే-అవసానమునందు, ' కుశః-కుశమహారాజు, 

సరయ్యాః-సరయూనదియొక్క, కూలం-తీరమును, సమాసాద్య చేరి, వితతాధ్య 

రాణాం-ఎన్ని యో యజ్ఞములుచేసిన, రఘూణాం-రఘువంశపురాజుల యొక' స్ 

వేది పతిష్టాక-యజ్ఞ వేదికలపై నిలుప(బడిన, యూపా౯-పళుభంధన స్తంభములను, 

శతళ 8-నూర్హ కొలందిగా, అపళ్యత్ చూచెను. వెనుక(జెప్పినరీతిగా( గొన్నిరోజుల 

నడకతో మార్గముచివరగల సరయూనదీతీరమును జేరినకుళు(డు తనపూర్వులయిన 

రఘువంశ పురాజులు ఎన్నో యజ్ఞములుబేసి నిలిపిన నూర్హ కొల(ది యూప స్తంభము 

లను సరయూతీరసమీపమున జూచెనని భావము. 

ఖో. ఆధూయ శాఖాః కునుమ[దుమాణాం స్పృష్ట్యాచ కీశాన్ 

నరయూతరంగాకా, 

తం కాంత నై న్యం కుల'రాజధాన్యాః (వత్యుజ్జగా 

మోవవనాంతవాయు; శిరి 

వ్యాఖ్య : కుఅరాజధాన్యాః- అయోభ్యయొక్క_, ఉపవనాంతవాయుః-ఉద్యా 

నవనమారుతము, కుసుమ దుమాణాం- పూలచెట్రయొక గై, కాఖాః కొమ్మలను, 

అధూయ-కొంచముకదలించియు, కీతాన్ -చల్దని, సరయూతరంగాన్, చ-సరయూ 

నదియలలను సైతము, స్పృష్టా-తాకియ, రత సైన్యం-ఆలసిన సేనగల, తం-ఆ 

కుకుని, _పత్యుజ్జగామ-ఎదురుకొనెను. పూలబ కొమ్మలు కొంచము కదలునట్లుగా 

సరయూతరంగములను దాకుచు,చల్చదనము ప మళమునుగల అయోధా్యనగరోద్యా 

నవాయువు అలసిన సైనముతో వచ్చిన కుశరాజునకు స్వాగతము చెప్పెను. అనగా 
వారికి హాయిని గలిగించెనని భావము. (_పత్యుజ్జగామ (| పతి. ఉత్ - జగామ). 

శ్లో. అధథోవశలే్య రిపుముగ్నశల్య _స్తస్య్యాః పురః పౌరనఖః 
స రాజా, 

కులధ్వజ స్తాని చలధ్వజాని నివేళయామాన బలీ బలాని. 38 

వ్యాఖ్య  ఆథ-అట్టు సేదదీరిన పిమ్మట, రిపుమగ్న శల్యః-శ | తువులయందు 
నాటుకొన్న శరములు గలవా(తును (యుద్ధ విజతయని యర్థ ము), పౌరసఖః - 
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_పజలకు మితు(తును, కులధ్యజః-వంశమునకు పతాకవంటివా(తును, బలీ-బల 

వంతుండు నగు, సఃరాజా-ఆకుశుండు, చలధ్వజాని - గాలికి రెపచెపలాడుచున్న 

జెంగాలుగల, బలాని- సైన్యములను, తస్యాః, పురః- ఆయయోధ్యానగరముయొక్క-, 

ఉపళ ల్యే-|గామాంతమునందు, సివేశయామాస -విడిదిచే మించెను. మహాపర్మాకమ 

నంతు(డు, కులదీపము, (పజాబంధువు నగు కుశుండు సేదదీరి రెపరెప;తు 

జెండాలతో గంభీరముగానున్న తన సెన్మమును ఆయోధ్యానగరముయొక్క- 

వెలుపల నివసింపజేసెను. “గామాంత ముపశల్యం స్యాత్” అని యమరము. 

“లం శంకౌ శరే వంశే” అనివిశ నిఘంటువు. పాతనగరము | పవేశయోగ్యముగా 

లేనందున నట్టు చేసెనని భావము. 

శో, శాం కిల్సిసంఘాః (ప్రటుణా నియుక్తా _సథళాగళాం 

సంభృత సాధనత్వార్, 

పురం నవీచ[శు రపొం విసర్లాత్ మేఘా నిదాఘగ్గపిళా 

మివోర్వీమ్. కిరి 

వ్యాఖ్య : | పభుణా-రాజై న కుళునిచేత, నియుకాః-నియోగింపంబడిన, శిల్పి 

సంఘా$-ళీలు | సమూహములు, సంభ తే సాధ నత్యాత్ -సమృద్ధిగాజేర్చినపరిక రములు 

గలవారగుటవలన, తథాగతాం-అట్టు శూన్య మై యుండిన, పురం-అయోధ్యను,మేఘాః- 

మెసుములు, అసాం, విసర్గాతల్ - జలములు కురియుటవలన, నిధాఘగ్గపితాం-|గీమ్మ 

త ప్రయెన, ఉఊర్వీ౧ఇవ-భూమినివలె, నవీచకుః-|కొ తదానినిగా(జేసిరి. సమృద్ధిగా 

జేర్చీన పరీకరములుండుటచేత శిల్పులు, వ్యడంగులు మొదలగువారు పాడువడీ 

యున్న అయోధ్యానగర మును, ఏఎడకాలమున వీటలువారియున్న నేలకు మేఘములు 

నర్షపాతముచేతవలె, శిథిలములు చక్క-/బరచి [క త్రపట్టణముగా. జేసిర. అనగా 

నివాసయోగ్యముగా( జేసిరని భావము. 

శ్లో, తతః ననర్యా్యాం నవళూపవో రాం పురః పరార్దగ్ధిప్రతిమా 

గృహాయాః, 

ఉపోపితె ర్వా స్తుసిధానవిద్భి ర్నిర్య రయామాస 

రఘు1పవీరః. 89 
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వ్యాఖ ; తతః-తరువాత, రఘు[పవీరః-కుశు(డు, పరార్థ్య|పతిమా గ్భహో 

యాఃపరా -మిక్కిలివెలగలిగి [పశ స్త్రములై న, _పతిమాగ ఫహాయాః-దేవతా 

మందిరములు , రామదశరథాది శిల్పములునుగల, పురః-నూతననగరమునకు, 
ఉషోషితై ;-ఉపవాసము చేసిన, వాస్తువిధాన విద్భిః-వాస్తుశాస్త్ర విధానములెజి(గిన 
వారిచేత, సపకూపహారాం-పళుబలులతో (గూడిన, సపర్యాం-పూజను, నిర్వర్త 

యామాస-జరిపించెను. దేవాలయములతోను, నూతన గృహములశోను నిర్మింప! 
బడిన ఆయోధ్యానగరమునకు వాస్తువిధానము నెజి(గిన శిల్పులు పురోహితులు 

మొదల గువారిచేత పశుబలియుక్ర మైన నగర (పవేశ శాంతిపూజాదులను కుళు(డు 
జరిపించెననీ భావము. భాసుని [పతిమా నాటకమును గా?దాసెణి(గి యుండెను 
గాన నిచ్చట్మిపతిమా శబ్దమునకు రఘుదిలీపాదుల, _ వ్మిగహములును అర్థము 
కావచ్చునని ఊహింప బడినది. 

ఖో. తస్యాః స రాజోపవపదం నిశాంతం కామీవ కాంతా 

హృదయం (వవిశ్య, 

యశార్డ మన్య రనుజీవిలోకం నంభావయామాన 

యథా[వధానమ్. 40 

వ్యాఖ్య : సః-కువ(డు, తస్యాః- ఆనగరమునకు (సంబంధించిన) రాజోప 

పదం-“రాజెఆనుపదము మొదటగల, నిళశాంతం-భవ “మును (రాజభవనమునని 

యర్థము) కామీ-కాముకు (తు, కాంతాహృదయ, ఇవ-_పియురాలి హృదయమును 

వలె, (పవిశ్య-పవేశించి, అనై కః-ఇతరభవనములచేత, ఆనుజీవిలోకం-తన ననున 
రించి జీవించు మంతులు మొదలగువారిని, యథా; పధానం-మాన్యత్యానుసారముగా 

యకఖార్హం-వారికి తగినరీతిగా, సంభావయామాస-గౌరవించెు. ఆనగరముయొక్క 
రాజభవనమునందు తాను మక్కువతో/[బవేశించి, అమాత్యులు మొదలగు అను 
జ్రీవివర్గమును వారియుద్యోగములకు (దగిన గృహములచేత సత్కరించెను. “కామీవ 
కాంతాహ+,దయం _పవిశ్య” ఆనునది, అయాధ్యానగరాధి దేవతకును కుశునికిని 

గల. పరస్పరానురాగమును దెలుపుచున్నది. “రాజోపపదం” రాజశబ్దము ముందున్న 

పద మని “రాజభవన”మని |గహింపవలెను. 

తో, సా మందురానం[శయిఖి స్తురంగై 8 ₹"లావిధి న్తంభగతై శ్చ 

న్యాగె_*, 
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పూ రాబభాసే విపణిస్థపణ్యా సర్వాంగనద్ధా భర చేవ 

నారీ. 4l 

వ్యాఖ్య : విపజిస్థపణ్యా- విపణి ఏీధియందుంచ (బడిన సమ న [కయ విక 

యార్హ్మ వస్తు వులుగలదియగు, సా, పూః-ఆయయోధ్యానగరము, మందురాసం శయిథి3- 
అశ్వశాలయం దుండుస్వభావముగల, తురంగై ౩ -గుజ్జములచేతను, శాలావిభీ స్తంభ 

గతై ః-గజశాంలయందుంచిన _స్తంభములకు( గట్టుబడిన, నాగ్రే శ్చ-ఏనుంగులబేతను, 

సర్యాంగనద్దాభరణా -సర్వావయవములందును ఆలంకరింపంబడిన భూషణములుగల, 

నారీవ-న్త్రీవలె, ఆబభాసే- పకాశించెను. ఆంగడివీధిలోనమర్చిన ధాన్యములు, 
రత్నములు మొదలగు [కయవి కయార్త వస్తువులచేతను, గుజ్జపుళాలలలోనున్న 

గుజ్జములచేతను, గజళాలలలో స్తంభములవద్ద నిలిచిన యేనుంగులచేతను గూడి 

యున్న అఆయోధ్యాపురి, సర్వాభారణ భూషితయగు న్రేవలె మిక్కిలి రాణించెనని 

భావము, ోవిపణిః పణ్యవీధికా” వాబీకాలాతు మందురా” అనియు నమరము. 

ట్లో, వసన్ స తస్యాం వసకౌ రఘూణాం పురాణళోభా 

మధిరోపితాయామ్, 

న మైథిలేయః నృవాయాంబభూవ భ_ర్తే)దివో 
నాప్యల కేశ్వరాయ. 42 

వ్యాఖ్య : సః, మైథిలేయః-సీతాకుమారు (డగు నాకుశు(డు, పురాణకోభాం- 

పూర పపుటందమును, ఆధిరోపితాయాం- పొందించ(బడినట్టి, తస్యాం, రఘూణాం, 

వసతా.రమునంశళపురాజుల నివాసమగు నా ఆయోధ్యానగరమునందు, వసన్ -నివ 

సించుచున్నవా(డై, దివః-స్యర్గమునకు, భ .ర్రే)-ఆధిపతియగు నిం దునిగాని, 

అలకేశ్వరాయ, అపి-అలకానాథు(డగు కుబేరునింగాని , నస్పృహయాంబభూవ- 

లెక్కింపలేదు. అట్టు పూర్వశోభను బౌందిన అయోధ్యయందు నివాసమును జేయు 

చున్న కుశరాజు స్వర్గాధిషతియగు ఇం దుని, ఆలకాధిపతియగు కుబేరుని లెక్క 

వేయలేదు. అనగా స్వర్గముకంటెను, ఆలకానగరముకంచెను, అయోధ్య 

సుందరముగా. తీర్చిదిద్దబడినదని భావము. ఇచ్చట “భ్ ర్రేం, ఆలకేశ్వరాయ”అను 

చతుర్ధివిభ క్ష్యంతములు స్పృహయాంబభూవ ఆను [క్రియతో సంబంధించియున్నం 

దున “స్పృ హేరీప్సితః అను సూ తముచేత సం[పదానత్వమును, చతుర్థిని 
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బొందినవి. అర్థ బోధ సౌకర్ణముకొజకు “ఇం దుని(గాని, కుబేరుని(గాని” ఆని 

[తాయ(బడినవి. 

కుళునికి కుముద్వతీలాభము 

శో, అశాన్య రత్న్మగథితో తరీయ మేశాంతపాొండు 
_ననలంవిహోరమ్, 

నిఖ్వాసనేర్యాంశుక మాజగామ ఘర్మః (పియా వేష 

మి వోపచేన్లుమ్. 48 

వ్యాఖ్య : ఆధథ-ఆతరువాత, అస్య-కుశునికి, రత్న! గథితో త్రరీయం -ముత్య 
ములచేత గూర్చబడిన యుపనస్త్ర ముగలదియు, ఏకాంతపాండు నన లంబివోరం- 

ఏకాంతపాండు-మిక్కి_లితెల్ణ గాను” , సన- స్తనములమీద, అంబిహారం-| వేలాడు 

ముతా్థలహార ములు గలిగిన యు, నిశ్వాస కోర్యాంశుక ంనిళ్యాసహోార్య_ 

నిశ్వాసవాయువులచేత దొలగిం టకువీలగు, అంశకం-వస్త్ర ములుగలదియు 

నగు, పియావేషం- పియరాలి వేషమును, ఉపదేష్టుం, ఇవ-ఉపదేశించుటకు 

వలె, ఘర క-గీవ ్యబుతువు, ఆజగామ-వచ్చెను. ఖర సీ పియురాలిని ముత్యాం 

అంచులుకు న యుపవస్త్రమును ధరింపజేయుము; తెల్లని స్తనముల పై ( వేలాడు 

నట్టు ము సరులను ధరింపుమనుము, నీ నిట్టార్పువాయువులకు( దొల(గిపోవు 

పలుచని స్ర్రములు క ట్టుకొనునట్టుచేయుము, ఆటు | పియావేషమును మార్చినగాని 

నీకు చల్చదనము సుఖము లభింపవు ఆని ౨టపదేశించుటకునలె గీష్మబుతువు 
వచ్చెను. [గీష్మకాలమున నాయిక యిట్టివేషమును ధరించినగాని నాయకునికి 
సుఖము గూర ్పతాలదని భావము. 

శో అగ _స్హ్యచిస్నో దయనా త్సమీపం దిగు త్తరా భాన్వతి 

సంనివృ శే, 

ఆనేందశీతా మివ బామ్బవ్యష్టిం హిమ (సుతిం 

హైమవతీం ససర్జ. 44 

వ్యాఖ్య : అగ స్యచివ్నోత్ _అగ స్తకనక్ష తోదయము గుర్తుగానున్న, 

ఆయనాత్ -దషిణాయనమార్గమునుండి, భాస్వతి-సూర్యుండు, సమీపం-తనసమీప 
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మును, సంనివృ త్తే (సతి) -చేరినవాండుకాగానే, ఊఉ త్తరా, దిక్ -ఉ త్తరదిక్కు.., 

అనందకశీతాం-సంతో షమున చల్లబడిన, బాష్పవృష్టిం, ఇవ-కస్నీ టిధారనువలె, 

హైమవతీం-హిమవత ఎర త సంబంభమగు, హిమ సుతిం-మంచు పవాహమును, 

ససర్జ -సృజించెను. ఆగ నక్షత సంబంధముగల దశిణాయనమును ముగించు 

కొని సూర్యుండు త్తరది ఇన, పయాణముసలుపువజకు ఇంచుమించుగా (గ్రీష్మ 

మారంభమగును. ఆట్టు వియోగమును ముగించి తనవద్దికి (జేరిన సూర్యుని జూచిన 
ఉత్తరదిక్కు, (పోషితభ ie ఎక యగునాయిక |పియసమాగమమువలన( బొందు 

నానందమును బొందుచు ఆనందబావృవృష్టినివలె, హిమవత్సర్యతసంబంధమగు 

మంచు దేటులను సృజించే ననిభావము. [(గీష్మమున మంచుకరగుట సహజముకదా! 

అలంకారము: సమోసో కి. 

శో. (పవృద్ధతాపో దివసో౭ఒతిమా [త మత్యర్థ మేవ 
తణచదాచ తన్వీ, 

ఉభౌ విరోధకియయా విభిన్నా జాయాపతీ 

సానుళయా వివాస్తామ్. 45 

వాఖ్య : ఆతీమా[ తం--మిక్కీ-లి ఎకు గ్రావగా, _పవృద్ధతాపః -వృద్ధిచెందిన 

యెండ వేడిమిగల, దివసః-పగలును, అత్యర్థ మేవ-ఆంతయె!క్కువగానే, తన్వీ- 

కృశించిన (కుఅచదియైన), క్షణదా, చ-ర్మా తియును, ఊభౌ-ఇద్దజును, విరోధ 

(కియయా-(ఒక రికిష్టముగాని పనిని మరియొకరు చేయుటవంటి) (పణయకలహాది 

విరోధాచరణముచేత, విభిన్న -వేరుపడినవారై , సానుళ యౌ-పళ్ళాత్రాపముగ ల, 

జాయాపతీ, ఇవ-దంపతులవలె, ఆస్తాం-ఉండినవి. గీష్మమున దీర్గ మై వేడి 

ఎక్కువగానుండిన పగటివేళయు, మిక్కిలి కుణుచయైన రా|త్రివేళయు నుండుట 
సహజము, దివస శబ్దము పుంలింగ మగుటయు, “క్షణదా” (ర్మ్యాతి)ి న్రీలింగ 
మగుటయు( గారణముగా వానిని భార్యాభ ర్తలుగా(బోల్చి, ఆజాయాపతులు కల 

హించుకొని, వేరుపడి, ఒకరికైయొకరు  తాపము.జెందుటయు, కృశించుటయు 

జరుగుచున్నట్టు వర్ణించెను. దీర మైన దివసము తాపముతో రా(త్రియెప్పుడువచ్చునా! 
యనియు, రాత్రి దివసాగమమునకై కృశించుటయు సమాన ధర్మములు. అలం 

కారము ; ఉపమ, 
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3 దినేదినే శైవలవం త్యధస్తాత్ సోపానపర్వాణి విముంచ 
దత8థః, 

ఉద్దండవద్శం గృ వాదీర్ణి కాణాం నారీనితంబద్యయనం 

బభూవ. 46 

వ్యాఖ్య : దినేదిలే-దినదినమునందును, ౫ వలవంతి-నాచుకలవి యగుచు, 

అభస్తాత్-| కింద, కిందగానున్న, సోపానపర్వాణి-మెట్ట వరుసలను, విముంచత్_ 

విడుచుచున్నదియు, ఉద్దండపద్మం- పెకివచ్చినకాడలుగల కమలములు గలదియు 

నగు, గృహదీరి కాణాం, అంభ ౩-ఇండ్డయందలి దిగుతుబావులయొక్క_ నీరు, నారీ 
నితంబద యసం- న్ర్రీల నితంబిములవటకువచ్చు లోతుగల ', బభూవ-ఆయిశది. 

గృహదీ కలలోని నీరు, దినదినము కింద, కింద నాచుతో(గూడిన మెట్లను విడు 
చుచు లు దిగినచో వారిని తంబమురింతవజకు వచ్చు లోతుగందియె “రికి జల 

విహార యోగ్యముగా మారి న దసీ భావము. “ పమాణేద్వయసక్ ” ఇత్యాది 

సూ[తమువలన ఊరుద్యయసం, వలెనే నితంబద్యయసం"” సిద్ధించినది. ఊరువుల 

లోతు, నితంబములోతు అని యర్థము. 

శో వనేషు సాయంతన మల్లి "ానాం విజ్బంభణో ద్గంధివు 

కుట్టలేము, 

(వళ్యెకనితీ ప్పవదః సశబ్దం సంఖ్యా మివై పాం |భమర 

శ్నకార. 47 

వ్యాఖ్య : వనేషు- ఉద్యానవనములయందు, విజృంభజోద్గ ంధిషు-వికసించుచు 

సౌరభము నెగజల్దునవియగ్సు, సాయంతనమల్తి కానాం, కుట్మలేమ.- సాయంకాలపు 

మల్టెలయొక్క_ మొగ్గలయందు, సళబ్దం-యురకారముతో గూడునట్టు, _పత్యేకనిక్షి ప్ప 

పదః-ఒక్కొాక్కదానియందు ఉంచబడిన పాదములుగల, [భమరిః-తుమె ద, 

ఏషాం-ఆ మొగ్గలయొక శ్రా సంభ్యాం-గణనమును, చకార, ఇవ-చేసి యు 

నున్నది. పూ(దోటలయందు వికసించునప్పుతు పరిమళముల నెగజల్లుచు - 
సాయంకాలపు మల్లె మొగ్గ లయందు (బొండుమల్లైలు) ఒక్కొ_క్క_దానియందురుంకార 

యుక్రముగా మకరందపానముకొజకు( గాశ్యానుచున్న [భమరము ఆ మొగ్గ 
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లెని యున్న వో లెక్కించునట్టు తిరుగుచున్నదని భావము,  గివ్మబుతుసాయంకాల 

మంతమనోహరముగా నుండినదని తాత్సర్యము, ఆలంకార ము; ఉతే9)క్ష. 

శ్లో. _స్వేదానువిధ్ధార్ద )నఖతుకాం కే భూయిష్టసందష్థ్రశిఖం కపోలే, 

చ్యుతం న కర్హాదపి కామినీనాం శిరీషపుప్పుం 

సహాసా పపాత. ఉ5 

వ్యాఖ్య : సే దానువిద్ధార్దలి తనల్ఫక్షతాంకే_ సే స్వేదానువిద్ధ _చెమటతో (గలిసిన, 
ఆర్దనఖక్షత- క్షా త్తగోరుగిచ్చులు, ఆంకే-గుర్తులుగోనుండిన- కామిసీనాం,క పోలే. 

శ్రీలయొక్క చెంపలయందు (జాత్యేకవనచము), భూయిష్టసందష్టశిఖం-ఎక్కువగా 

విడిపోయిన కేసరములుగల, శిరీషపుష్పం-దీరొసెనపువ్వే, 'కర్దాత్-చెవినుంది, 

చ్యుతం, అపి-జారిన దై నను, సహసా-వెంటనే, నపపాత-| కిందప పడలేదు. కామినుల 

చెంపంపై అప్పుడే యేర్పడిన నఖక్షతమలలో రతి శ్రమ, ఘర్మతాపాదులవలని 
చెమట కూడ కలియుటచేత, శయనసమ్మక్ద మునందు విడిపోయిన కేసరములుగల 

శిరీషపుష్పము, చెంపలపై( గొంచముగా నతుకుకొనియండుటవలన చెవిసందునుండి 
జారినప్పటికిని త్యరగా| కిందంబడలేదు. [(గీష్మమున శిరీషములుపూయుట, వాటిని 

స్రీలు క ర్హావతంసములుగా ధరించుట యాచారము, 

శో. యం[త వవాహైః శీకిరై 9 పరీణాన్ ర నేన భొాతాన్ 

మలయోద్భవన్య, 

శిలోవి శేషా నధిశయ్య నిన్యుః ధారాగ్భ హే ప్వూతప 
మృద్ధిమంతః 49 

వ్యాఖ్య:బుద్ధిమంతః-ధనికులు, ధారాగ్భ హేమ- యం తధారాగ్భృహములయందు 

శిర్ధిరె 1-చల్పనివియగు, ఆరక సవా హం “లారా వచ్చుజలధారలచేత, 

పరీతాన్ _కూడినవియ, మలయోదృవస్య, ర సేన -చందనముయొక గ్రా ఉదకముచేత, 

ధౌతాన్ -కడుగంబడి నవియునగు, శిలావిశేషాన్_.మణిమయములగు జాతిక టడము 

లను ,అధిశళయ్య-ఎక్కి_ పండుకొని, ఆతపం-ఎండచేడిమిసి, నిన్యుః-తొల(గించు కొనిరి. 

ధనికులు మణినిర్మితములై న యరుగులను అ్రీగంధోదక ముతో (గడిగించి, వాటిపై 

చల్చని యం తజలధారలు పడునట్టుచేసి, అచ్చట శయనించి యెండవలన(గలిగిన 

తాపమును దొల(గించుకొనుచుండిరట. 
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శ్లో. స్నానార్జగిము_కే వ్వనుధూపవానం విన్య _స్తసాయంతన 

మల్లి కేషు, 

కామో వసంతాత్యయమందవీర్యః కేశేషు లేభే బల 

మంగనానామ్. 50 

వ్యాఖ్య : వసంతాత యమందవీర్ణఃవసంతాత్మయ-తనకు సహకారి 
యగు వసంతుడు వెళ్ళిపో టచేత, మందవీర్యః- తగ్గినశార్యముగల, కొమః- 

మన్మథుడు, స్నానార్ధఏము షమ-స్నా నముచేత దడిసినవగుటవలన జాజవిడువ( 

బడినవియు, ఆనుధూపవాసం-సుగంధభపు(బొగ చేసిన వెంటనే, విన్య ససాయంతన 

మల్లి కేషు-ఊంచంబడిన సాయంకాలపు మల్లె పూవులు గలవియునగు, ఆఅంగనానాం, 

కెశేమ- స్రీలయొక్క ిరోజలములయందు, బలం-బలమును,  లేభే-పొందెను. 

మి తుండు, వసంతుడు వెళ్ళిపోవుటచేత బలహీనుడై యన ఇ మన్మథుడు, సాయం 

కొల స్నా నముచేత(దడిసి, ధూపముకొర జారవిడువ(బడినవియె, పొగవేసిన 

వెంటనే బొండుమల్లైల దండ లమర్చిన * లకేశపాశములయందు మరల బలమును 

జేకూర్చుకొనెను. ఆన(గా శ్రీల యాకేః శములు మన్మధోద్దీపకములుగా నుండె 
ననియు, పురుషులకు శృంగార భావమును గలిగించెననియు భావము. 

శో ఆపింజరా బద్ధరజఃక ణత్వాత్ మంజర్యు దారా 
రగ థి 

శుళు భేఒ ర్జున్సస్య, 

దగ్వ్వాపి చేవాం గిరిశేన రోపాఠ్ ఖండీక్భతా కేవ 

మనోభవస్య. bl 

వ్యాఖ్య : బద్ధరజఃకణత్వాత్ -వ్యాపించిన పుప్పొడిరేణువులు గలదగుట 

చేత, ఆపింజరా- తెలుపుపసుపును గలిసిన రంగు గలదియు, ఉదారా-పొడవుగా 

నున్నదియు నగు, అర్జునస్య, మంజరీ-మద్దిపూలగు త్తి, దేహం - శరీర 
మును, దగ్ధ్వా, అపి-కాల్చియంగూడ, రోషాత్-శమించనికోపమువలన, 
గిరిశేన-శివునిచేత, ఖండీక తా-తుంచ (బడిన, మనోభవస్య-మన్మథునియొక్క 

జ్యేవ (జ్యా - ఇవ) -మౌర్వీవలె, కళుభే.. పకాశించెను. పుప్పాడిఠేణువులురాలుచున్న 
మద్దిపూలగు లి, మన్మథునిదహించియును కోపముచల్దారక శివు(డు ఆతని ధనుస్సున 
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కున్న ఆల్లె[తాటిని( దెంపినట్టు గనంబడుచుండి నని భావము. అలంకారము : 

ఉత్పేష. 

ళో మనోజ్ఞ గంధం సవాకారభంగం పురాణశీధుం నవపాటలం చ, 

సంబధ్నతా కామిజనేషు దోషాః నశ్వే నిదాఘావధినా 

[(వమృషైః . ర్ర్లి 

వ్యాఖ్య : మనో జ్ఞగంధం-ఇంపైన వాసనలుగల, సహకారభంగం-మామిడి 

ఎగురు ముక్కను (అ.-తట జాత్యేక వచనము), పురాణశీధుం..పులియబెట్ట(బడిన 

చెజకుమద్యమును, నవపాటలం, చ-|కొ త కలిగొట్టుపువ్వును, సంబధ్నతా-సమ 

కూర్చుచున్న, నిదామావధీనా-| గీవ్మ కాలముచేత, కామిజనేమ-కామినీకాముకుల 

యందలి, సర్వే, దోషాః_తాపాదులగు దోషములన్నియు, (పమృష్టాః _ తుడిచి వెయ. 

బడినవి. మనోహరములగు పరిమళములు గల తియ్యమామిడిచిగుళ్ళు ముక్కలు, 
చక్కగా భావనచేయ(బడిన చెజకురసపుమద్యము, [కొత్తగాపూచిన  కలిగొట్టు 
పూవులు సంతరించిన [గీష్మవేళలచేత కాములకును కామినులకును గలుగుచుండిన 

నిదాఘతాప విరహవేదనాది భాధలన్నియు( దుడిచివేయంబడి వారి కపరిమిత 

సౌఖ్యమును గలిగించుచుండినవని భావము. “శేరతే అనేన ఇతి శీధు;” అను 

వ్యుత్స్ప త్రితో “కీజ్ -స్వప్నే” ధాతువునకు “ధుక్* [పత్యయముచేర(గా నేర్పడిన 

శబ్దము “శీధుః” ఆని తెలియవలెను 

శ్లో. జనన్య తస్మిన్ సమయే విగాఢే బభూవతు ర్వా సవిశేవ 

న కాంతి, 

తాపావశోదకడమపాదసేవౌ న చోదయస్టా నృపతిః 

శీ చ. ర58 

వ్యాఖ్య : తస్మిన్, సేమయే-ఆ|గీష్మకాలము, విగాఢే (సతి)-కఠినమైన 
దిగానుండగా, జనస్య-జనమునకు, ద్వౌ-ఇద్దరే, సవిశేషకాంతా-మిక్కిలియిష్టమైన 
వారు, బభూవతుః-ఆయియుండిరి. తాపాపనోదక్షమపాదసేవౌ=_తాపాప నోద- 

తాపమునుదొల(గించుటయందు, క్ష్నమ-సమర్థమైయున్న, పాదసేవౌ-పాదసేవ 

నముగలవారై. (కుని పక్షమున రాజసేవయు, చందుని పక్షమున 
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కరణకొంతి ననుభవించుటయు నర్థము), ఉదయస్థా _ అభ్యుదయము 

నందున , స, చ, నృపతిః--ఆ రాజున్ను, శశీ, చ-చం [దు (డును, 

ఆలతికరిన యున్న ఆ _గీవ్మకాలమున [పజలకు మిక్కిలి యిష్టులె యా శయింహ( 

దగినవా కుజుడు, చం దు(డును మాతమే ఆయియుండిరి, ఆన(గా నుదయించు 

చున్న చందుని కిరణముల నాశ్రయించి చల్చ దనమును, అభ్యుదయమును బొందిన 

కుజుని సేవించి జీవనమున కవసరమగు ధాన్యములను, చలిపందిరులు మొదలగు 

సౌకర్యములను బొందుచుండిరని భావము. 

శే. అథోర్మిలోలోన్మదరాజవాం సే రోధోలతాపున్పువ హే 

సరయా? 

వివార్తు మిచ్చా వనిళాసఖన్య తస్యాంభసి (గీమ్మనుఖే 

బభూవ. రీశీ 

వ్యాఖ్య : ఆధ-తరువాత, ఊర్మిలో లోన్మదరాజహంసే---ఊర్మి-తరంగ 

ములయందు,  లోల-ఆభిలావగల, ఉన్మదరాజహం సే-మదించిన రాజహంసలు 

గలదియు, రోధోలతాపువ్చవహే.....రోథః-ఒడ్డునందలి, లతాపుష్ప-తీగలపూలను, 

వ హే-చేర్చునదియ, (గివ్మసుఖే-గీవ్మబుతువునందు సుఖమునిచ్చునదియనగు, 
సరయ్యాః, అంభసి-సరయూనదియొక గా ఉలమునందు, తస్య-ఆ కువనికి, వనితా 

సఖస్య-స్రీలతోసహ, విహర్తుం-విహరించుటకు, ఇచా-కోరిక, బభూవ-కలిగెను. 
ఆ తరువాత తరంగములందు చెలరేగి తిరుగు రాజహంసలతోను, ఒడ్డునరాలి లోపల 

[పవేశించిన పువ్వులతోను, వేసవిలో ఆనందమునుగూర్చు సరయూ జలమునందు 

సభీసమేతు(డై వివరించుటకు కుజనికిం గోరికకల్లెనని భావము. “లోల శల 
సతృష్టయోః” అని అమరము. 

శ్లో. న తీరభూమౌ విహితోవకార్యా మానాయిఖి స్తా 
మపక్ళష్టన। కామ్, 

విగాహితుం (శ్రీమహిమానురూపం [పచ కమే 

చ|కధర| పభావః. 5్ర్ 

వ్యాఖ్య : చ|కథర| పభావః -విష్ణతేజస్సుగల, సః-ఆ కుకుండు, తీర 
వా-ఒడ్డుననున్న భూమియందు, విహితోపకార్కాం-వేయించబడిన పటకుటీరము 
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(డేరా) గలదియు, ఆనాయిథిః-జాలరులచేత, ఆఅపకృష్ట్ణన్మ కాం-తొల(గింపబడిన 

మొసళ్ళుగలదియునగు, తాం-ఆ సరయూనదిని, (గ్రీమహిమానురూపం-తన సంపద 
కును, గొప్పదనమునకును దగినట్టు, విగాహితుం-| పవేశించుటకు, [పచ। కమే- 
మొదలిడెను క్లో. “పరితాపిమ వాసరేమ పశ్యన్ -తటలేభాస్టిత దూ ప్రసెన్యచ।|కమ్, 
సువిశోధితన| క మీనజాలం వ్యవగా హేతజలం సుహృత మేత %”అను కామందకనీతిసార 
వచనమువలనఆ _గీష్మదినములలో సరయూనదియందలి మొసళ ను, చేపలన జాలరుల 
చేతఒడ్డునవేయించి తన సంపదై ఇభవములకు( దగినరీతిగా న్ర్రీలతోగు, మి! తులతోను 
గలిసి సరయూజలమునందు విహరించుటకు _పారంభించెను. 

ల్లో సా తీరసోపానవథావతారా దనో్యోన్య కేయూర విఘట్టినీభిః, 

ననూపురతోభవచదాఖి రాసీ దుద్విగ్నవాంసా సరి 
దంగనాభిః. 56 

వ్యాఖ్య : సా, సరిత్-ఆసరయూనది,  తీరసోపానపభావతారాత్-తీర 
సోపానపథ- ఒడ్డునుండి 1 న మెట్ట తోవనుండి, అవతారాత్ -దిగుటవలన, ఆన్యోన్య 
కేయూర విఘట్టినీధిః _ఆన్యోన్య- ఒక రినొక రు, కేయూరవిఘట్టినీఖిః- భుజభూషణముల 
చేత ఒరసికొనుచున్న ట్టియు, సనూపురక్షోభపదాభిః .- అందెల ఘలంఘలలతో ( 
గూడిన పాదములుగల, ఆంగనాథధీః-న్ర్రీలచేత, ఉద్విగ్న హంసా- భయపడినహంసలు 
గలది, ఆసీత్-అయ్యెను. మెట్లపైనుండి నదిలోనికి దిగునప్పుడు ఒకరిభుజములతో 
మరియొకరీ భుజములు రాచుకొన్నందునగలుగుచున్న భూషణధ్యనులతోను, కొళ్ళ 
యందెల ఘ ల్లరారావములతోను, పెక్కుమంది న్ర్రీలు సరయూనదిలోనికి వచ్చు 
చుండుట కారణముగా నచ్చటనున్న హంసలు బెదరిపోయె ననిభావము. అట్టు 
సరయూనది చూడముచ్చటగా నుండెను, 

ళో, పరస్పరాభ్యుకణతత్పరాణాం తాసాం నృపో 

మజ్జనరాగదర్శీ, 

నౌ సంశయః పార్ళ్వగతాం కిలాతీ ముపా త్త వాలవ్య 

జనాం బభాషే. 57 

వ్యాఖ్య ; నౌ సం|శయః-పడవలోనుండియు, పరస్పరాభ్యుక్షణతత్సరా 

ణాం-...పరప్పరాభ్యుక్షణ- ఒకరి పైనొకరు నీళ్ళ చల్దుకొనుటయందు, తత్పరాణాం. 
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ఆస క్తిగల, తాసాం-ఆన్రీలయొక్క, మజ్జనరాగదర్శీ- నీటమునుగుటయందలి యి 

లాషను జూచుచున్న, నృపః-కుజ(తు, పార్భ్యగతాం-తన _పక్క_ననున్న దియు, 

ఉపా _త్రవా లవ్యజనాం-చేత (బట్టుకొన్న వింశామరముగలదియు, కిరాతీం-కిరాతజాతి 

శ్రీయగు చామర గాహిజినిగురించి, బభాచే-పలికెను ఆజల| కీడాసమయ'మున పడ 

వలో నెక్కియుండి, శ్రీలు నీటిలోమునుగుటశు, నొకరిపైనాకరు నీళ్ళు చల్లు 
కొనుట మొదలగు వినోదమును జూచుచున్న కుశుడు తన] పక్క-_ననుండిన 

చామర గాహిణితో ముందు చెప్ప(టోవురీతిగా( బలికెను. “కిరాత యనగా చామర 

[గాహిణి మా తమేయని కేళవొఘంటు వర్థము చెప్పినది. 

లో పశ్యావరో థై: థత్రళో మదీమై ర్విగావ్యూమానో 

గలితాంగరెగె 8, 

నం వ్రదయః సాథ ఇవై ష వర్ణ 6 పుష్య త్య నేకం 

సరయూ. పవాహః. ర్ 

వ్యాఖ్య : గలితాంగరా. ః-రాలిన మైపూతలుగలవారును, శతకః-నూర్హ 

కొలదిగానున్న, మదీయైః-ఆవం ౩-నాయంతః పుర న్రీలచేత, విగాహ్యమానః-మున 

కలచే/ జెదర (గొట్టబతుచున్న , షః, సరయూ, పవాహః-ఈ సర మూ _పవా 

హము, సా_భః-మెఘముతో(గూడిన, సంధ్యోదయః, ఇవ-సంధ్యాకాలోదయము 

వలె, ఆనేకం- పెక్కు.విధములగు, వర్ణం-ఎరుపు, పసుపు మొదలయిన రంగును, 

పుష్యతి-పోషించుచున్న డి, పశళ్య-చూడుము. తమ దేహములకు( బూసికొన్న 

గందము పసుపు మొదలగు మైపూ(తలు రాలునట్టు నూర్లకొల(దిగానున నాయంతః 

పురన్ర్రీలు మునకలు వేయటచేత ఈ సరయూ | పవాహము, రక్త పీతాదివర్ణ్లనులు 

గలిగి మేఘముతో(గూడిన సాయంకాల పుటాకాశమువలె _పకాశించుచున్నది చూడు! 
అని కుకుడు చామర్మగాహిణితో ననెను. 

ళో. విలు ప్ప మంతః పురనుందరిణాం యదంజనరి నౌలులిళాభి 

రద్భెః, 

త దృధ్నతీభి ర్మదరాగళోభాం విలోచనేషు |పతిము క్త 

మాసామ్. 59 
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వ్యాఖ్య : నొౌలులితాథిః-ఓడలచేత( జలింపజేయ(బడిన, అద్భిః - జలముల 

చేత, ఆంతఃపురసుందరీణాం-రాఖణివాసపు గ్రీలయొక గై యత్, ఆంజనం-ఏకాటుక, 

విలు ప్రం-పోంగొట్టంబడినదో, తత్-దానిని, విలోచనేమ-వారిక న్నులయందు, మద 

రాగకోభాం-మదముచేత (గలుగు నెజ్జినికాంతివంటి కాంతిని బధ ఇతీఖిః -కూర్చుచున్న, 

అద్భిః-జలములచేత, ఆసాం- ఈ స్రీలకు, | పతిము క్తం-తిరిగి యియ్య(బడినది. ఓడల 

కదలిక చేత. జలించుచున్న సరయూజలము, రాణివాసపు స్త్రీల కన్నులయందలి 

కజ్జలమును దడిచివేసినప్పటికిని, తన స్పర్శచేత నెరబారిన వారి కన్నులయందు 

మదమువల్సగలుగు నెజ్జనికాంతివంటి కాంతిని గలిగించి, వారి వస్తువునకు మరియొక 

వస్తువును బదులుగానిచ్చి యప్పు తీర్చుకొన్నట్టున్నది చూడుము! అని కుకుండు 

చామర [గాపిణితో ననెను. “పతిము క” మనగా _సతకిర్పితం అని యర్థము. 

ళో. ఏకా గురు శోణిపయోధరళ్వా దాత్మాన ముద్యోఢు 

మశక్నువత్యః, 

గాఢాంగదై ర్బాహముఖి రప్ఫు బాలాః శ్లేళో_త్తరం 

రాగవశార్ ప్ల వంత. 60 

వ్యాఖ్య : గురు శోణిపయోభధరత్వాత్--- గురు-బరువై న, [శోజిపయోభర 

త్వాత్-పిజుదులును,  స్తనములునుగలదియగుటివలన, ఆత్మానం-*ళ రీరమును, 

ఉద్యోఢుం. మోయుటకు, అళక్నువత్యః- కి కిచాంని, ఏతాః,బాలాః- ఈ స్రీలు, 

గాఢాంగదై ః-గట్టిగా కరచుతొన్న భుజాలంకారములుగల, బాహుభిః -బాహువులచేత, 

క్లో త్తరం-అతికష్టముగా, రాగవశాత్ -జల|కీడయందలి | పెమాధిక్యమువలన, 

వంగే-ఈదుచున్నా రు. ఈ యంగనలు బరువై న పిణుదులును, స్తనములుకు గల 

హములను నీటిపైకె త్రలేక భూషణభూషితములై వ త్రిడిగల బాహువులనుమా తము 

సీటిపైకి వేయుచు, చాలకష్టపడుచు, జల, క్రీడయందలి యౌత్సుక్యముచేత నెట్లో ఈదు 
చున్నారు చూడుము! అనెను. 

శో. అమీ శిరీష | పసవావతంసాః (ప|భంశినో వారివి హోరిణీనామ్, 
య 

పారివ్ల వాః (సోతసి నిమ్నగాయాః శ వాలలోలాం 

శ్ళలయంతి ఫీనాన్. 61 



820 రఘువళంము 

వ్యాఖ్య : వారివిహారిణీనాం-జలవిహారముచేయుచున్న యీ న్రీలయొక్కు, 

[| ప భ్రంశినః - జారిపడినవియు, నిమ్నుగాయాః -నదియొక్క, _సోతసి-| పవాహము 

నందు, పారిప్టవాః-లేలియాడుచు న్నవి యు నగు, ఆమీ-ఈ,శిరీష: పసవాకతంసాః... 

దిరిసెనపూలనెడు కర్ణభూషలు, కై వాలలోలాన్ -నాచుపైనాశగల, మీనాన్ -చేపలను, 
ఛలయంతి- మోసగించుచున్నవి. జల “డలాడుచున్న యీ స్రీం చెవులనుండి జారి, 

నదీ పవాహమునందు తేలియాడుచు *, యీ డిరిసెనపూలు, నాచుపై మక్కు_వగల 

చేపలను మోసగించి యవి నీటిపైకి బృ కనపడునట్లు చేయుచున్న వినుమా! యని 
కుశుడు చామర గాహిణితో బలికెనని భావము. 

శ్లో. ఆసాం జలాస్ఫా లనతత్సరాణా? ముక్తాఫలన్పర్థిషు 

శీక్రరేషు, 

పయోధరోత్సర్చిషు శీర్యమాణః నంలక్యుతే న 
చిదురో౭ పి సార 6లి 

వ్యాఖ్య : జలాస్స్ఫాలనతత్పరాణాం--జలాసాలన-నీటి ౨ చేతులతో (గొట్టుట 
యందుః తత్పరాణాం-ఆస క్రలై యన్న, ఆసాం-ఈ న్ర్రీంయొక్క-_, ముక్తాఫల 
స్పర్ధిష-ముత్యములను బోలియున్న ట్టియు, పయోధరోత్సర్పిషు- స్తనములపె నెగిరి 

పడుచున్నపి నగు, శీకరేషు - తుంపురులయందు, కీర్యమాణః-జారుచున్న ,హారః- 

ముత్యాలదండ, ఛిదురః, అసి- తిగియున్న దై నను, నసంలక్ష్యతే- న్రీలచేత చూచుకో! 

బడుటలెదు.జల| కీడలయందు ఆరచేతులతో నీటినిగొట్టుచు(తాళమువేయుచు) మైమరచి 
యున్న యీన్త్రీల సనములమీద ముత్యములంతలావున( బడుచున్న సీటివిందు 

వుల మధ్యన, తమమెడలయందున్న ముత్యాలహారము నీటితాకిడికి జారి తెగిపడిన 

విషయమునుగూడ వీరు గు ర్రింప(జాలకున్నా రు. శీకర ములకును ముత్యములకును 

పోలికయున్నందున వారికి ము త్రెపుసరములు తెగినసంగతియే తెలియటలేదని 
భావను. 

శ్లో. ఆవ _ర్తళోభా నతనాఖికాంఅే ర్భంగో (భువాం 

ద్వంద్వచరాః న్తనానామ్, 

జాతాని రూపావయవోపమానా న్యదూరవ ర్రీని 

విలాసినీనామ్. 62 
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వ్యాఖ్య : విలాసినీ వామ్- ఈవిలాసవతులకు, రూవావయవోపమానాని- 

తమ చక్కని యవయవపులయొక్క ఉపమానము లన్ని యు, ఆదూరవ రీని.తమ 

' వద్దికి వచ్చినవే. జాతాని-అయినవి. ఎట్టనగా, నతనాఖికాంతేః-లోతై న బొడ్డుచక్క_ 
దనమునకు, ఆవ రశోభా-నీటి సుడులకొంతియు, భువాం-కనుబొమలకు, భంగః- 

తరంగములును (జాల్యే కవచనము), ననానాం-చన్నులకు, ద్యంద్యచరాః -జంట 

లగా(దిరుగు చ _కవాకములు'ఏ ఉపమానములై. యున్నవి. కవివాక్కుల ద్వారా 

నెచ్చటనో లోక పసిద్ధములై యుండునట్టి ఉపమానము లన్నియు నీ విలాసవతుల 
యవయవములగు ఉపమేయములకు ఆతసమీపముననుండి, నాధికాంతికి ఆవర్త 

శోభయు, కన బొమలకు సరయూతకంగములుకు, స్తనములకు చ కవాకముల 

జంటలును ద్విగుణసౌందర్యమును నెలకొల్పుచున్నవి చూడుము! అనెను. 

శ్లో. _ తీరస్టలిబర్హిఖి రుత్కలావెః (పస్నిగ్ధకేకై రభినంద్యమానమ్, 
యా థి లది మా హా QQ రాట 

(ళో తేషు నంమూర్భతి రక్త మాసాం గీతానుగం 

'వారిమృదం గవాద్యక్. 64 

వ్యాఖ్య : ఉత్క_లాపై పైః-ఎత్తుకొన్న పించములుగలపవియు, (పస్నిగ్ద గ్గ 

కేకై 8-మధురమగు శేక లుగలవియు, తీరస్థలీబ రై రభిః.సరయూతీరమునందుండి 

నవియ నగు నెమళ చెత, ఆభినంద్యమానాం- ఆనందింప(బకుచున్నది-మ, 

ర క్రం-' (శావ్యమైనదియు, గీకానుగం- వాటనమనరించునదియు నగు, ఆసాం-ఈ 

స్రీలయొక్క, వారిమృదంగవాద్యం- నీరనెడు మృ దంగము యొక గ్రా 

వాద్యధ్యగి, (శో లేమ-చెవులయ.దు, సంమూర్చతి - వ్యాపించుచున్నది 

ఈ స్త్రీలు గానము చేయుచు, దానికనుకూలముగా నీటినే మృదంగముగ* భావించి 
కొట్టుచున్న వాద్యధ్వని, తీరమునందలి నెమళ్ళు సంతోషపడి, పింఛము లెత్తుకొని 

నృత్యిము "జేయనట్టును, మధురముగా నల మనట్టును జేయుచు, విగువారి చెవు 

ఒలో నిండి యానందమును గలిగించుచున్న దని భావము. 

ళో సరథవ్లవ 2. పమ్వబలానితం బే ప్విందు [పకాశాంతరి 

తోడుతుల్యాః, 

అమీ జలాపూరిత సూ తమార్గా వౌనం భజంతే 

రశవాఠకలాపాః. 65 
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వ్యాఖ్య : సందవ్దవస్తే)మ- నీటిలో(దడిసియున్న ందున కఅచుకపోయిన 

వస్ర్రములుగల, అబలానితంబేషు- న్రీలయొక్క_ పిజుదుల పైభాగములందు, ఇందు 

._ పకాశాంతరితోతుతుల్యాః.---ఇందు పకాశ -వెన్నె లచేత అంతరిత-మరుగుపడిన, 

ఉడు-నక్ష తములతో, తుల్యాః-సమానములగు, అమీ-ఈ, జలాపూరిత సూత 

మార్గాః-నీటితో నింపబడిన సూ తమాగ్గములుగల, రశనాకలాపాః- మొలనూలు 

భూవలు, మౌనం-నిళ తను, భజంతే-పొందుచున్న వి. స్నానార్ద ౦ వస్త్రములు 

గరచుకపోయియున్న ల నితంబములమీద వెన్నెలచే మరుగుపడి స్యల్ప కాంతిగల 

నక్ష తములతో సమా ములగు ము త్రెములుగలిగియ, సూ[తమార్గము. నీటితో 
నిండియునున్న యీ మొలనూలు గజ్జెల భూషణము చప్పుడులేక నిళ ద్దముగానున్నడి 

సుమా! ఎప్పుతును గళల్లుగల్దుమను నీభూషణము జల| కీడాసమయమున నిట్టు 

నిశ్శాబముగానుండి చూడముచ్చటగా నున్నదని భావము. 

శో పవతాఃక రోత్సీడితవారిధారా దర్చా త్సఖిఖి 
య 

ర్వద నేము సికాః, 

వ కేతరా[౫ రలకై. స్తరుణ్య శ్చూర్జారు౯ా *౯ 

వారిలవాకా వమంతి. 66 

వ్యాఖ్య : దర్పాత్ - మదమువలన, కరోతీ ్ పడితవారిధారాః- ఇతర స్ర్రీల పై 

చేతులతో నెగజల్ణ (బడిన వారిధారలుగలవారును, సఖీఖిః-చెలులచేత, వదనేషు.తమ 

ముఖముల పైన, సి కాః-అచైై జలధారలు చల్ల(బడినవారును నగు, ఏతాః,తరుణ్యః - 

ఈయవతులు, వ కేతరాగై 9ఃనీటిలో(దడిసినందున వంకరలులేని, ఆలక్రై :-ముంగు 
రులచేత, చూర్భారుణాన్.--కుంకుమాదులచేత నెజ్జబడిన, _వారిలవాన్ -ఉదక బిందువు 
లను, వమంతి--వర్షించుచున్నారు. మదించి యొకరిపైనొకరు చల్చుకొన్న జలధారల 
వల్ప వంకరులు పోయి చక్కగాసాగిన ముంగురులద్యారా యువతులు కుంకుమ 

యు క్రములగు నిటిబొట్టులు గార్చు ముఖములతో నున్నారని భావము. 

శ్లో. _ ఉదృంధకేశ ళ్చ్యుతపతలేఖో వి శేషిము'క్తాఫలవ త వేష్టః, 

మనోజ్ఞ ఏవ [పమదాముఖానా మంభోవిహీరాకులితోంపి 

వేషః. 67 
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వా: ఉద్భంధ కేళ -నిడిపోయిన కిరోజములుగలది_యు, చ్యుతప త 

లేఖః-జారి ఎన మకరికాది పతరచనలు గలదియు, విశ్లేషిము కాఫలపతవేష్షః - 
పడిపోయి ముత్యాలతాటంక ములు గలదియునై . ఆంభోవిహారాకులితః, అపి-జల 

విహారముచేత చెదరిపోయిన దై నప్పటికిని, | పమదాముఖానాం- ఈ స్రీలముఖముల 

యొక , వేషః-నేపథ్యము, మనోజ్ఞః, ఏవ_మనోహరముగానే యు దిసుమా! 

ఈ ల ముఖములు, విడిపోయిన శిఖలతోను, చెదరిపోయిన చెంపల ని పత 

రచ ఒతోను, ఊడిపోయిన ముత్యాలకమ్మలతోను, జలవిహారమూలము చెదరిన 

వేషములుగలవి యైనప్పటికిని మనోహరములుగానే యున్నవి. చక్కందనముగల 
వారీకి వేషవికారముసైతను (కొ తకాంకిని జేకూర్చునుగదా! 

శో స నౌ విమానా దవతీర్య శేమే విలోలవారఃసవాళాఖి రప్పు, 

న్మ_౭ధావలగ్నో ద్ధ్భృత సద్మినీక 8 కరేణుని ర వనస్థి ఇవ 

ద్విపేం[దః. 68 

వ్యాఖ్య : సః-అట్టు శ్రీదర్శన చలితమనస్కుడై న కుశుడు, నె'విమానాత్ - 

విమానమువంటి యోడకుండి, అవతీర్య-దిగి, విలోలవారః (సన్ )-చలించుచున్న 
ముత్యాలహారములు గలవా(డగుచు, తాధీః, సహ-ఆన్రీలతో(గూడ , కరేణుఖీః-ఆడ 

యేను(గులతోంగూడ, స్గాంధావలగ్నో ద్ధ త పద్మినీకః--- స్కంధావలగ్న - భుజము 

లపై(దగుఇకొన్న ,ఉద్ధృత పద్మినీకః (సన్)-తనచే సపెరుకబడిన తామరతీగలుగళది 

యగుచున్న, వన్యః, ద్విపేం్య దః, ఇవ..వన గజేం దమువలె, అప్పు-నీళశ్ళయందు, 

రేమే-కీడించెను, వివిధ చేష్టలతో, మధురరూషమ:లతో, జలవిహారము చేయుచున్న 

సుందరాంగులను జూచుటచే ముగ్గు న కుశుడు విమానమువలె నెత్తుగానుండిన 

యోడనుండి నీటిలోనికి దిగి, వక లమునందున్న ముత్యా ంవోరేములు చేదరు 

నట్టుగా చెలరేగి యాయువతులతోస  జల్మకీడ సలిపెను అది యొకయడవి 
యేనుగు తామరతీగలతో(గూడిన దేహముతో నాడయేన (గులనుగలసి చెలలేగి ఇల 

విహారము చేయుచున్నట్టుండెనని భావము. ఆలంకారము : ఉపమ. 

ట్లో, తతో నృ వేణానుగళాః (స్త్రియ సా (బాజిమ్హనా 

సాకిశయం ఏ"రేజుః, 

(పా గేవ ముక్తా నయనాఖిరామాః (పా ప్యేం దనీలం 

కిము తోన్మయూఖన్. 69 



లీ2ిక రఘువంశము 

వ్యాఖ్య వ తతః-తరువాత, | భాజిష్టునా-| పకాశించునట్టి, నృ పేణ-కువ 

నితో, ఆనుగతాః-కలుసుకొ “ , తాఃన్రీయః- ఆయువతులు, సాతిశయం-పూర్వము 

కంటేయెక్కువగా, విరేజః.; శించిరి. [పాక్ ,ఏవ-మొదటనే, ము _క్తాః-ముత్య 

“ములు, నయనాఖిరామాః- ్నలకిం నట్టివి. ఉన్మయూఖం -కాంతులువెదంజల్దు 

నట్టి, ఇం దనీలం-ఇం దనీలమణిసి, | ప్య- పౌందినతరువాత, కిముత- ఏమి చెప 

వలెను? స్వయం, పకాశళశీలు(డై న కుజ ( గలిసికొన్నవారై ఆయువతులు అత్యం 

తము విరాజిల్లిరి. ముత్యములు అసలే కన్నులకింపుగా నుండును. ఆవి కొంతులు 

విరజిమ్మునట్టి ఇం దసీలమణితో గలసియున్నప్పుడు మిక్కి.లిమనోహరములుగా 

నుండునని చెప్పవలెనా? కనుక సుందరాంగులయిన యాన్రీలు చక్కనివాండై న 

కుజునితో (గలసి యెంత మో |పకాశించిరని భావము.కుళు(డు సీలవర్దు(డు. 

ళో, వరోదళె కాంచనళ్ళంగముకై, స్త మాయతశాత్యుః 
య స కా కారి హి 

[పణయా దసించన్, 

తథాగతః సో ౬ఒతితరాం బభాసే సధాతునిమ్యంద 

ఇవా(దిరాజః. 70 

వాఖ్య; తం-కుశుని, ఆయతావ్యః-విశాలనే_తలగు స్రీలు, కాంచన 

శృంగము ॥-బంగరుకొమ్ముఅచేత చల్చబడిన, వర్ణోదకై ౩-రంగులనీళ్ళచేత, [పణ 

యాత్! మనలన, అసించన్ -తడిపిరి, తభాగతః- ఆట్టుండిన, సః-అత(డు, సధా 

తునిష్యందః-గై రికాది (దవములుగారుచున్న, అ దిరాజః,ఇవ- పర్వత రాజమువలె, 

ఆతితరాం-మిక్కిలి, బథా సే-| పకాశించెను. ఆయువతులు బంగరు కొమ్ములనుండి 

కుంకుమాదివర్ణములుగల రంగులను |పేమాతిశయమువలన కుశునిపై(జల్లి రి. అట్టు 
తడిసి శరీరమునుండి రంగులుగారుచున్న కుళుతు గై రికాది ధాతు దవములు 

(సవించుచున్న యొక పర్వతరాజమువలె మిక్కి.ల్మి పకాశించెనని భావము. ఆలంకా 

రము; ఉపమ. 

ళో, కేనా వరోధ[పమదానఖేన విగాహామా'నేన 

నరిద్వరాం శామ్, 

ఆకాశగంగారతి రవ్చరోఖి ర్భ్భతో మరుత్వా 

ననుయాతలీలః. 1 



హోడళ సర్గము విల్లిక్ 

వ్యాఖ్య : అవరోధ పమదాసశేన-ఆంతఃపురసుందరీ సహచరు(డును, తాం, 
సరిద్యరాం-ఆసరయూనదిని, విగావహామానేన-ఈదుచున్న, తేన-ఆకుకునిచేత, 
ఆకాశగంగారతిః - ఆకాశగంగ యందు. గీడించుచున్న వాడును, ఆపృరోధిః, వృతః. 
ఆప్పరః న్ర్రీలచేత చుట్టుకొన(బడినవాండును నగు, మరుత్యాళా-ఇ౦|దు(తు, అను 
యాతలీలః- ఆనుకరింప(బడిన విలాసముగల వాండయ్యెను. అంతఃపురన్త్రీలతో ( 
గలిసి సరయూనదిలో జల; కీడలు సలుపుచున్న కుజుడు, ఆకాశగంగలో నప్పరః 
చ్రీలతో(గలిసి జలకములాడు నిం్యదుని(. బోలియుండినని భావము* అలంకారము : 
ఉపమ, 

శో. యక్ కుభయోనే రథిగమ్య రామః కుళాయ రాజ్యేన 
నమం దిచేళ, 

త దస్య చై_[తాభరణం వివార్తు రజ్ఞాతపాతం సలిలే 

మమజ్ఞ. 72 

వ్యాఖ్య : యత్ -ఏయాభరణమును,  రామః-రాము(డ, కుంభయోనేః_ 
అగస్తునినుండి, ఆధిగమ్య-పొందియుండి, కుశాయ-కుళనికొజకు, రాజ్యేన, 
సమం-రాజ్యము తోపాటు, దిదేశ -ఇచ్చెనో , సలిలే-నీటియందు, విహరుః_విహరించు 
చున్న, అస్య-ఈకుకుని యొక్క, తత్ -అట్టి, జై తాభరణం-జయశీలమైన యాభ 
రణము, ఆజ్ఞాతపాతం- తెలియకయే పడినదై, మమజ్ఞ-నీటిలో మునిగెను. తనకు 
అను గహపూర్యక ముగా ఆగస్త్యు( డిచ్చియుండిన రత్నాభరణమును రాము(తు, 
కువనికి రాజ్యముతోపాటు ఇచ్చియుండెను. అట్టి రాజ్యసమము, జయములనుజే 
కూర్చునదియు నగు ఆభరణను ఎట్టు పడినదో కుకుడు తెలిసికొనుటకు వీలు 
లేకయే జల్మకీడా సమయమున నీటిలో మునిగిపోయెను. 

శో. స్నాత్వా యథాకామ మసౌ సదార _స్తీకోపకా'ర్యాం 
గతమా త ఏవ, 

దివ్యేన శూన కిం వలయేన బాహు మపోఢ నేపథ్య విధి 

రృదర్శ. 78 

వ్యాఖ్య : అసొ-కుకండు, సదారః -భార్యాసహితు(డగుచు, యథాకామం. 
యశేచ్భగా, స్నాత్వా-స్నానమకేసి, తీరోపకార్యాం-ఒడ్డునందలి పటకుటీరమును, 



లిక్లిరీ రఘువంశము 

గతమాగతః, ఏవ-చేరినవా(డై నంతనే, అపోఢనేపథ విధిః-చేసుకోంబడని [పసా 
భనము గలవా(డగుచునే, దివ్యేన, వలయేన- దై వళ గల కంకణముచేత, కూన్యం- 

శకూన్యమైయున్న, బాహుం-తన బాహువును, దర్శ-చూబెను. భార్యతోను, 

ఆంతఃపుర యువతులతోను గలిసి యథేచ్చగా జల, కీడ సలిపిన కుళు(తు, తీరమున 
నున్న డేరాలోనికి వెళ్ళగానే, ఉతికి వస్త్రములు క ట్టుకొనకముందే తన బావొవు 
నందు దిన్యకంకణము లేకుండుటను జూచెనని భావము. 

శ్లో, జయ, క్రియ నంవననం యత న చాము_క్తపూర్వం 

గురుణాచ యస్మాత్ క 

ath పౌ ౭స్యన |భంళ మతో న లోభా త్స తుల్యపుష్పా 

భరణో హి టిరః. 74 

వాఖ్య : యతః-ఏకారణమువలన, " తక్-ఆయాభరణము, జయ శియః- 

జయలక్ష్మికీ, సంవననం-వకీకరణమో, యస్మాత్ ; చ-ఏకారణమువలనశై తే, 

గురుణా. తం; డిచేత, ఆము క్రపూర్వం- పూర్వము భరింప(బడియుండెనో, అత్య ఈ 

కారణమువలన, అస్య-దానియొక్క, [భంశం-నాశమును, నసేహే-సహింపలేక 

పోయెను, లోభాత్ -పిసినిగొట్టుతనమువలన, న-కాదు, హి-ఎందువల్లనన(గా, ధీరః, 

స్క-పరిస్థి తులవలన( టీ త్తవికారముపొందని యాకుఖు(తు, తుల్య పుష్పా భరణః - 

పువ్వులతో సమానమైన ఆభరణములు గలవాడై యుండెనో! ఆ దివ్యా 

భరణము శ + తువిజయమునకు వశీకరణ కియగాను, పూర్యము తనతం. డిరాము(డు 

ధరించినదిగాను ఉన్నందున ఆది పోయెనే! యని కుశుడు బాధపడెనుగాని దాని 

యందలి లోభముచేతగాదు. ధీరుండైన యతనికి సాధారణ సువర్ణాభరణములు 

పువ్వులతో సమానములు. ఆన(గా నిర్మాల్యములయిన పుష్పములనువలెనే బంగారు 

సౌమ్ములనుగూడ లెక్కచేయక పారవేయునట్టివా(డే యని భావము. “వళి కియా 
సంవననం” అని యమరము. =. 

శ్లో. తతః నమాజ్ఞాపయ చాకు నర్వా నానాయిన _స్తద్విచయే 

నదీప్లాన్, 

వంధ్య[శమా స్తే నరయూం విగావ్యా త మూచు 

రన్గ్లూనముఖ| పసాదాః. "5 
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వ్యాఖ్య : తతః-పిమ్మట, నదీష్ణాన్ =నదులయందు దిగి వెదకునేర్పుగల, 

సర్యాన్, ఆనాయినః -జొలగులందజిని, తద్విచయే-ఆయాభరణమును వెదకుట 

యందు, ఆవ-వెంటనే, సమాజ్ఞాపయత్ - ఆజ్ఞాపించెను. లే.ఆజాలరులు,సరయూం- 

సరయూంనదిని, విగాహ్య-విలోడనముచేసి "( గాలించి), వంధ్య శమాః-విఫలమైన 

[పయాసగలవారై నను (ఆది యెచ్చటికింటోయిన ' కొజీరోనవారగుటవలన), 

ఆమ్హానముఖ, పసాదాః- వాడిపోని ముఖకాంతిగలవారగుచు, తం, ఊచుః-ఆతని 

నుద్దేశించి పలికిరి. అప్పుడు నదిలోనికి దిగి వెదుకగల పల్టెవాం! డనందజిని వెంటనే 
యాభరణమును వెదకు(డని ఆజ్ఞాపించెను. ఆ హతం నదిని గాలించి విఫల 

పయత్నులై నప్పటికిని ఆభరణమున్నచోటు నెజీ(గినవారు కావునవాడని ముఖములు 

గలవారై కుశనితో నిట్టు విన్నవించిరి. “నద్యాం స్నాంతి కౌళలేన ఇతి నదీష్టాః” 

అని వి[గహము. 

శ్లో. కృతః |వయత్నో నచ దేవ! లబ్ధం మగ్నం పయ 
స్యాభరణో త్తమం తె, 

నాగేన లౌల్యా త్కుముదేన నూన ముపా త్త 
మంత ర్ల వక )దచాసినా తత్. 76 

వ్యాఖ్య : హేదేవ!-ఓ| పభూ, (పయత్నః, క తః పయత్నము చేయా 

బడినది. పయసి-నీటియందు, మగ్నం-మునిగిపోయిన, తే, ఆభరణజణో త్తమం- 
నీయు త్తమాభరణము, న చలబ్దం-దొరక లేదు, తత్-ఆయాభరణము, అంతర రద 

వాసినా-లోపలి మతుగులోనున్న, కుముదేన,నాగేన-కుముదు(డను సిరుగలసర, ఎను 

ఛ్రేత, లౌల్యాత్-లో భమువలన, ఉపాత్తం, నూనం-తీసికొన(ఐడియుండ వచ్చును. 
(పభూ! ఎంతో వెదకితిమి, నీటిలోమునిగిన నీ యాభరణము తోరకలేదు, కాని 

ఆయాభరణమును నదిలోనిమడుగున నివాసముచేయుచున్న కుముదు(డను సర్ప 

రాజు లోళభమువలన దీసికొని యుండవచ్చునని యూహించుచున్నాము. అని జాల 
రులు చెప్పిరి 

ళో. తతః స కృత్వా ధను రాతతజ్యం ధనుర్ణరః 

కోవవిలోహితావః, 

గారుత్మతం తీరగత _స్తరస్వీ భుజంగనాశాయ 

నమాదచే 2-(న్రుమ్. 77 
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వ్యాఖ్య : తతః_అప్పుతు, భనుర్ధరః -విల్లునుబట్టినవా(డును, కోపవిలోహి 

కాకః- కోపముచేత నెల పెక్కిన కన్ను లుగలవా(డును, తరసీ౪-బలవంతు(డును 

నగు, సనః._ఆకువ(డు, తీరగతః(సన్ )-నదియొడ్డును జేరినవా(డగుచు, ధనుః- 

విల్లును, అతతజ్యం-ఎక్కు- పెట్టబడిన యన్పై తాడు కలదానినిగా క ఎర్వా-చేసి, 

భుజంగనాశాయ-సర్పవినాశముకొఅకు, గారుత్మతం, ఆస్త్రం-గరుత్మంతుడు దేవత 

గానున్న బాణమును, సమాదదే-తీసుకొనెను. ఆప్పుడు ఏీరు(డును, కోపర క్ర నేత 

ములుగలవా(డును, మహాబలవంతు(డునగు కుకుండు నదియొడ్డునకువెళ్ళి, ధనుస్సు 

నకు నారినిగూర్చి, కుముద సర్పవిశాశమును జేయ(దలచి గారుడాస్త్రమును చేతి 

కిందీసికొనె ననిభావము. 

ఖ్ తస్మిన్ (వాదః సంవాతమా|త పవ తోభా 
య 

త్సమావిద్ధతరంగవా _స్తః, 

రోధాంసి నిఘ్న న్నవపాతమగ్నః క రీవ వన్యః 

పరువం రరాన. "6 

వ్యాఖ్య ౩ తస్మిన్ -ఆవాణము, సంవాతమా తే, ఏవ-సంధానముచేయ. 

బడచుండగానే, [(హదః- మడుగు, క్షోభాత్-సంకోభమువలన, సమావిద్ధ 

తరంగహస్తః --. సమావిద్ధ-దగ్గటికీ (జేర్చ(బడిన, తరంగహ సః-ఆలలనెడు 

చేతులు గలదియై, రోధాంసి- నదియొడ్డులను, నిఘ్నన్ -కూల(| దోయుచు, అవ 

పాఠే-ఏను(గులను బట్టుకొను గుఠటయందు, మగ్నః-పడిన, వన్యః, కరీ, ఇవ- 

ఆడవియేను(గువలె, పరుషం- ఘోరముగా , రరాస-భ్వనించెను. కుశుడు బాణయు 

నెక్కు పెట్టినంతలోనే భయపడి కల(త(జెందిన యా (హదము తరంగములనెడు 

హ స్తములను జోడించుకొని, జలవేగముచేత తీరమును గూల దోయుచు, గజ 

[గహణగ ర్రమునందు పడిన యడవి యేనుగువలె పెద్దగా మొజి పెట్టెనని భావము, 

“అవపాత” మనంగా నేనుంగులను బట్టుకొనుటకు గడ్డి మొదలయినవానితో (గప్పి 

యుంచబడిన పెద్దగుంట. “అవపాతస్తు హ స్మరే గర్తశ ఎన్న సృణాదినా” అని 

యాదవ నిఘంటువు. 
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శ తస్మా త్సము[చా దివ మథ్యమానా దుద్వ్భు త్తన కా 

త్సవా సోన్నమజ్ట, 

లజ్యేవ సార్టం సురరాజవృతః కన్యాం పురస్కృత్య 
భుజంగరాజః. 79 

వ్యాఖ్య : మథ్యమానాత్ -మధింప(బడుచున్న, సము దాత్, ఇవ-సాగరము 

నుండివలె, ఉద్క త్తన కాత్ -బయటికి తోయంబడిన మొసళ్ళుగల, తస్మాత్ -ఆమడుగు 

నుండి, లఖ్మా?, సా ం-లక్ష్మీదేవితో (గూడ, సురరాజవృష్ష:, ఇవ-ఇం[దునిదగు 

పారిణాతవృషమువ , కన్యాం-ఒక కన్యను, పురస్కృృత్య- ముందు పెట్టుకొని, 

భుజంగరాజః-సర్పరాకై న కుముదు(డు, సహసా-హఠాత్తుగా, ఉన్మమజ్ఞ - పెకి 

లేచెను. ఆ ధ్వని వెంటనే, మథింపబడుచున్న క్షీరసము దమునుండి లక్ష్మినియెత్తు 
కొని వచ్చిన పారిజాత వృకమువలె, నకాదులను దొల(గించిన ఆ హదమునుండి 

సర్పరాజై న కుముదు( డొక చక బ్రాని కన్యను ముందు పెట్టుకుని హఠాత్తుగా, 

ఆశ్చర్యము కలుగునట్లు, నీటిపైకి( జేరెనని భావము. 

శా. విభూషణ వత్యుపవోరవా స్త మువస్థితం వీక్య విశాం 

పతి న్తమ్, 

సైపర్ణ మృస్త్రం (వతిసంజహార (ఫ్వా వ్వనిర్బంధరుపో 

పి సంతః. 60 

వ్యాఖ : వీళాం, పతిః-మనుజపతియైన కుళు(డు, విభూషణ (పత్యు 

పవోర హ 0-భూషణమును కానుకగానియ్యటోవు హ స్తములుగలవా(తును, 

ఉపస్థితం-సె పమునకు వచ్చినవా(డును నగు, తం-ఆకుముదుని, వీక్ష్య- 

చూచి, సౌపర్ణం-గరుత్మంతు( డధిజేవతగా(గ ల, ఆస్రం-బాణముసు, 

పతిసంజవోర-ఉపసంహరించెసు, హి-అదియంతే, సంతః - సజ్జనులు, [పహ్వేమ- 

న_ముల విషయమున (లొంగిపోయినవారి విషయమున), అనిర్బంభరుషః- పట్టుదల 
లేని కోపము గలవారై యుందురుగదా! అట్లు పెకి కన్యతోవచ్చిన కుముదుండు 

ఉపాయనహస్తు(డై వినయపూర్వకముగా సమీపించినందున కుజుడు _పయోగింపం 
దల పెట్టిన గారుడాస్ర్రమును వెనుకకు ఉపసంహరించెను. సజ్జనులు లొంగిపోయిన 
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వారి విషయమున కోపమును విడుచుట సహజముగదా! “ద్వౌవిశావై శ్యమనుజా” 

ఆని యమరము. ఆలంకారము; ఆర్థాంతరగ్యాసము. 

శ: వై లోక కనాథ(పభవం ([ప్రభావా త్కుళం ద్విపో మంకుళ 

మ్మన్ర్రవిద్వాన్, 

మానోన్నశే నాప్యఖివంద్య మూర్ధ్నా మూర్చాభిపి_క్తం 

కుమదో బభాషే. 8! 

వ్యాఖ్య : ఆస్త్రవిదా న్ _ గారుడాస్త్రమునెజి(గిన, కుముదః-కుముదు(తు, 

తై 9లోక్యనాథ| పభవం-వి వు ఆవతారమగు రాముడు తం డిగాగలిగినవా(డును, 

[పభావాత్ -మహ త్ర్యమువల స ద్యిషాం-శ _తువులకు, అంకుశం. అంకుశము వంటి 

వా(తును, మూర్ధాభిషి శక్రం-రాజై నవా(డును నగు, కుళం-కుళుని, మానోన్నతేన, 

అపి-అభిమానముచేత ఉన్న తమైనదయినపటికిని, మూర్ధ్నా -శిరస్సుచేత, అభివంభ్య- 

నమస్కరించి, బభాషే-పలికెను. గారుతా ము సర్పజాతికి వినాశకరమని యెటి(గి 

యన్న కుముదు(డు, భ్రీరామునికుమారు. , శతునివారకు(డై , రాజై యున్న 

కుళునకు, ఎవ్యనికీ తలవంచని ఆభిమానగ ము గలవాడై (నను, తలవంచి నమస్క 

రించి ముందు చెప్ప(బోవురీతిగా సంభాషించెనని భావము. “అస్త్రవిద్వాన్ " అస్త్రం 

వేత్తి ఇతి అని వ్నిగహము చెప్పవలెను. ద్వితీయాతత్పురుష సమాససు. 

ఈ అవైమి కార్యాంతర మానుషన్య విష్ణోః నుతాఖాా 

మపరాం తనుం త్వామ్, 

ఫోం వాం కథంనామ తవాచరేయ మారాధనీయస్య 

ధృతే ర్విఘాతమ్. 62 

వ్యాఖ్య : త్యాం-నిన్ను; కార్యాంతరమానుషస్య- దేవకార్యార్థమె మానవావ 

శారమునె త్తిన, విష్ణోః - విష్ణువుయొక గ్రా(రామునియొక గ్రా), సుతాఖ్యాం-కుమారు(డను 

పేరుగల, అపరాం, తనుం-మరియొక శరీరమునుగా ఆవై మి-ఎజు(గుదును. 

సోఒహం (సః--ఆవహం) అర్జెజిగిన నేను, ఆరాధనీయస్య- పూజింప(దగినట్టి 

తవ- నీయొక్క; ధృతేః-,పీతికి, విఘాతం-విఘ్నమును, కథం, నామ-ఏవిధముగా, 
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ఆచరేయం-చేయుదును? నిన్ను దేవకార్యము కొజతై రామావతారమునె త్తిన (శ్రీమవో 
విష్టువుయొక్క- ప పు తరూపనుగు మరియొకమూ ర్రినిగా నెజింగిన నేను . పూజసీయు. 

డవగు సీసం తోషమునకు విఘ్నము నెట్టుకలిగించెదను? ఆది జరుగదు. అని కుము 
దుండు కుజునితో సవినయముగొంబలికెను. “కార్యాంతర ఈయంతర శబ్దమునకు 

“ఓదనాంతరఃతండులః” ఆన్న (పయోగమునందువలె తాదర రకము అర్థము. కా(గా 

కార్యార్థమని యర్థము. ళాశ్వతనిఘంటువు “స్థానాత్మీయాన్యతాడర్థ్యరం ధాంత 

ర్యేష “ంతరమ్* అని అంతరశబ్దమున కర్ణములు చెప్పినది. “ఆత్మావై పుతనా 

మాసి" అన్నుశుతివలన కువు(డు రాముని మరియొక శరీరమని చెప్పంబడినది. 

“భృతిః” “భృ-,వీతా” ఆనుధాతువునకు “ కిన్” (పత్యయాంతము. 

ఖో, కరాబిఘాతోత్లితక ౦దు కేయ మాలోక్య 

బాలాతికుతూవాలేన, 

(వాదాత్ పత జో రివాంతరిణా దాదిత్త జై |తాభరణం 

త్వదీయమ్. నిలి 

వ్యాఖ్య : కరాథిఘాతోట్టితకందుకా -క రాభిఘాత.-చేతివిసురుచేత, ఉల్టిత 

కందుకా-పెకెగిరినబంతిగల, ఇయం, బాలా-ఈకన్య, అతికుతూహలేన-ఆత త 
మగు ఉత్సాహముచేత, ఆంతరీ శ్లాత్ -అకాశమునుండి, జ్యోతిః, ఇవ-నక్ష ము 

వలె, హదాత్-మడుగునుండి, పత త్-పతుచున్న, త్యదియం- నీదియగు, [తా 

భరణం-జయశీల మైన ఆభరణమును, ఆలోక్య-చూచి, ఆద త-తీసికొన్నది. ఈ 

బాలిక బంతిని పైకి విసిరివేసి దానివైపు చూచుచు మిక్కిలియుల్హాసముతో నున్న 
సమయమున ఆకాశమునుండి తేజస్యంతమగు నక్ష|తమువలె మతుగుద్యారా 

(కిందికి (బడుచుండినదియు, సీకు సంబంధించినదియు నగు జ్య తాభరణమును జూచి 

తాను తీసికొన్నది. ఒక విచ్చితమైనవస్తువు దొరికినదికదా! యన్న ఆనందముచేత 
[గహింప(బడినదే కని నీదియని, నీపై తృణీకారభావముచేత తీసుకొంబడినది 
కాదని కుముదు(డు గౌరవాదరములతో విన్న వించెనని భావము. “జ్యోతి ర రోకిత 

దృష్టిష” అని యమరము. 

ళో, తబేత దాజానువిలంచినా తే జ్యాధాఘాతరేఖాకిణ 

లాంఛ'నేన, 



లిలిల్లీ రఘువంశము 

భుజేన రణాపరిఘేణ భూమే రువైతు యోగం వున 
రంనలేన. 64 

వ్యాఖ్య : తత్, ఏతక్-అందువలన ఈ  యాభరణము, ఆజాను 

విలంవీనా- మోకాటివరకు _వేలాతునదియు, జ్యాఘాతరేభఖాకిణలాంఛ నేన. 

జ్యాఘాతి-అల్టె తాటిదెబ్బలచేతనయిన, రేభాకిణ- రేఖగా నేర్పడిన గనుపులు, లాంఛ 

నేన-చివ్నా ముగా(గలదియు, భూమేః. నీచే పాలింప(బడుచున్న భూమికి, రఖాపరీ 

ఘేణ-రక్షణముకొటకై న గడియవంటిదియు, ఆంసోన-బలిష్టమైనదియు నగు, 

తే, భుజేన-నీ భుజముతో, పునః-మరల, యోగం-సంబంధమును, ఉమైతు- 
పొందునుగాక. అట్టు బాలికచేత వినోదార్థమై (గహింపబడినదే కావున ఈ మీ 
జై తవిభూషణమును మరల స్వీకరించి దీర్చమై, జ్యాకిణాంకితమై, భూరక్షణ 
ధురీణమై, మాంసలమై యున్న మీభుజమున ధభింపుడని కుముదుండు పలికెను. 

ఈ భుజవిశేషణములచేత శుకుని మహాభాగ్యశార్యధురంధరత్యబలవత్త్యాది గుణములు 

నూచి ప(బడుచున్న వి. 

ళో. ఇమాం స్వసారం చ యవీయసీం మే కుముద్వతీం నార్హ్హసి 

నానుమంతుమ్్, 

ఆత్మాపరాధం నుదతీం చిరాయ శు|శూషయా పార్థివ! 

పాదయో స్తే. 85 

వాఖ్య ; హేపార్థివ-ఓ రాజా! తే, పాదయోః-నీ పాదములయందు, 

చిరాయ-బహుకాలము, ళు కూషయా- పరిచర్యచేత, ఆత్మా పరాధం- ఆభరణ| గవాణ 

రూపమైన యపరాధమును నుదతీం-తొలగించు కొనుచున్న, ఇమాం-ఈ, మే, 

యవీసీం, స్వసారం-నా చెల్లెలిని, కుముద్యతీం -కుముద్యతి యను పేరుగల 

దానిని, ఆనుమంతుం_అనుమతించుటకు, _ నార్హ సీతిన (న- ఆర్హ సి- ఇతి-న)- 

తగవు ఆనునదిలేదు. తగియే యన్నావని యర్థము. ఓ రాజా! నీ పాదసేవను 

యావజ్జీవముచేసి ఆభరణ| గహణరూపమగు ఆపరాధమును దొల(గింప(దలచుకొను 

చున్న యీ నా చెల్లెలిని అనుమతించి స్వీకరింప నర్హడవై యున్నావు. అనంగా 
భార్యనుగా ఈ కుముద్వతిని ఆంగీకరీపుమని కుముదు/డు కుజునితో విన్నవించె 
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నని భావము. “న శూషా (శో తుమిచ్బాయాం- పరిచర్యా పదానయోః” అని విశ్వ 

నిఘంటువు, “న అర్హసి ఇతి న” అన్న నిషేధద్యయము “అర్హ స్యేవ” అని ధృఢ 

పరచుటకే యని [గహింపవలెను. 

టో ఇతూ్యూచివా నుపవ్యాతాభరణ: తీ.తీళం 
రా 

శాఘో భవాన్ స్వజన ఇత్యనుభాపి.తారమ్, 

సంయోజయ*ం ఏిధివ దాన సమేత బంధుః 

కన్యామయేన కుముదః కులభూపష లేన. 86 

వ్యాఖ్య : ఇతి-వెనుకటిరీతిగా, ఊచివాన్-పలికినవా(డ్రై, కుముదః-కుము 
దు(డు, ఉపహృతాభరణః -సమర్చించిన ఆభరణము గలవా(డగుదు, భవాన్ -సీవు, 

శాఘ్యః- మెచ్చుకో (దగిన, స జనః -బంధువు(డవు, ఇతి-ఇట్టని, అనుభాషితారం- 

బదులుపలికినట్టి, క్షితీశం-రా నరుశుని, సమేతబంధుః-బంధుసహితు(డై , కనా 

మయేన-కన్యారూపమగు, లభూషణేన-ఉభయకులభూషణముతో, విధివత్-ళా 

(పకారముగా, సంయోజయామాస-సమకూర్చెను. భూషణము తమకు చేరిన రీతి 

వివరించి దానిని _పత్యర్పణము చేయగా ఓకుముదా! నీవు మెచ్చుకోందగిన 

బంధువు(డవని బదులుపలికిన కుళనికి బంధుపరివార సహితు(డై కుముదు(డు 

ఉభయవంశములకును భూషణమయిన కన్యను, చెల్లెలి, నిచ్చి శాస్త్ర పకార ముగా 

వివాహమును జరిపించెనని భావము, 

య 
ల్లో తస్యాః స్పృపే మనుజపతినా సాహచర్యాయ వాస్తే 

మాంగలోగరావలయిని పురః పావక సోోచ్చిఖస్య, 

దివ్య స్తూర్యధ్వని రుదచర ద్వ్యశ్నువానో దిగంశాన్ 

గంధోద[గం తదను వవృషుః పుష్ప మాశ్చర మేఘా: . 67 

వ్యాఖ్య : సనుజపతినా-కుశునిచేత,  సాహచర్యాయ-సహధర్మాచరణము ' 
కొజకు, మాంగల్యోర్దావలియిని-మంగళ పదమైన, ఊర్జా-మేక వెం డుకలతో (జేసిన 
దారము,వల ముని... కఠక ణ ముగా(గల,త స్యాః-అకుముద్వతియొక్క,హస్తే- హస్తము 
ఉచి ఎలిన్య-జ్వూలలతో (గూడిన, పావకస్య-ఆగ్నియొక్క, పురః-ఎదుట, స్పృషె 
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(సతి) -పట్టుకో (బడినదికా(గా, దిగంతాన్ --దిగంతములను,వ్యశ్నువానః - వ్యాపించుచు, 

దివ్యః- ఆకాశమునందలి, తూర$భ్యనిః- -మంగళ్ల వాద్యములధ్యని: ఉదచరత్ -బయలు 

దేరెను, తదను-దానివెంటనే, ఆశ ఎర్యమేఘాః- అద్భుతములగుమేఘములు, గంధోద! గం- 

పరిమళమును వెదజల్లు నట్టి, పుష్పం- -పూలను, వవృషుఃవర్షించెను. రాజై నకుకునీచేత 

సహధర్మచారిణి యగటకొఅకు, మంగళయు క్ష్తమెన మేషలోమ సూత కంకణము 

గల కుముద్వతి హస్తము ఆగ్ని సాక్షికముగాం 'బట్టుకో(బడినది కా(గానే దిక్కులు 

పిక గ్రాటిల్చునట్టు దేవతల మంగళ వాద్యధ్వనులు చెలరేగెననియ, ఆవెంటనే యద్భుత 

ముగా మేఘములు పుష్పవృష్టిని గురిసెననియు భావము. “పుష్పం” అన్నది 

జాత్యేక వచనము. మేఘవిశేషణమగు" ఆశ్చర్య "శబ్ద మిచ్చటపుంలింగము. వై భవో 

పెతముగా కుళకుముద్యతులకు వివాహము జరిగినని తాత్పర్యము. 

శో, ఇత్తం నాగ (స్రీభువనగురో ఠౌరనం మెథి లేయం 
౧ 

క్ లబ్ద్వా బంధుం,త మపి చ కుళః పంచమం తతక సర్ధి, 

పకః శంకాం పితృవధరిపో రత్యజ దైనతేయాత్, 

శాంత వ్యాలా మవని మవరః ్హహౌరకాంతః శళాన. 88 

వ్యాఖ్య : ఇత్ధం- ఈవిధముగా, నాగః - -సర్పమెనకుముదు(డు, త్రిభువన 

గురోః-వివ్ష్యంళసంభూతు డగు రామునియొక్క_, రసం అర పత పు (రగు; 

మెథిలేయం-కుళుఏ, బంధుం-బంధువునుగా , లబ్ధ్వా-పొందియు, కుశః, అపి, చ- 

కుకుడును, తక్షకస్య-తక్షకుండను సర్పరాజుయొక్కు, పంచమం- అయి దవపుతు( 

డైన, తం.ఆకుముదుని, బంధుం, లబ్ధ్వా-బంధువును గా(బొందియు, ఏకః వారి 

ద్దణికొ నొక(డగుకుముదు(తు, పిత్భవభరిపోః-తనతం! డిని(జంపుటచేత శ తువై 

యున్న వై నతేయాళ్ -గరుత్మంతునివలన, శంకాం-భయమును. అత్యజత్ -వదలి 

పెన్టైను, అపరః -ఇద్దరీలో రెండవవా(డైనకుశు(డు, శాంతవ్యాలాం-శమించిన [కూర 

సర ృభయముగల, 'అవనిం-భూమిని, 'పౌరకాంతః- పజలకు (పియమైనవాండగుచు, 

శశాస-ఏలెను. ఈ విధముగా విష్ణమహిమగల రామునికి సీతాబేవియందు జౌరస 

పుతుండై జన్మించిన కుళుని ఆత్మబంధువునుగా? జేసుకొన్న కుముదు(తును ఆభ్లే 

సర్పరాజులలోం్య బసిద్ధుండై న తక్షకునియొక్క ఆయిదవకుమారుఃడ గ్గ 

కుముదుని శ్వాలకునిగా(బొందిన కుకు(డును సంతుష్షల్రియండుటయేకాక , 

కుము దుఃతు తనతండిని(ఇంపుటచెత శ|[తువైయ న్న గరుత్మంతుని 



పోడళ సర్గము లికివీ 

వలని భయమును వైష్ణవాంశగల కువని యాజ్ఞవలన గరుండుడు హాని చేయ(తు 

గావున, విడిచిపెటైు, ఆప్టే కుముదుని యాజ్ఞవలన సర్పములేవియు కుశపరి 
పాలితమయిన భూమియం దెవ్యరిని(గాటువేయనండున( |ఐజలు |పేమతో నారా 

థించుచున్న కువుతు సుఖముగా రాజ్యమును పాలించెను [కమాలంకారము. 

“తయాణాం భువనానాం సమాహార; (శిభువనమ్” అని విగహము, ోకారసో 

ధర్మపత్నీజః” ఆని యాజ్ఞవల్క్యమహర్షి చెప్పెను. 

ఇది మహాకవి కాళిదాసక ఎలో రఘువంశకావ్యమున 

కుముద్యతీపరిణయమను షోడశసర్గకు కేశవ 
పంతుల నరసింహశాస్త్రి రచిత 

తెలుగు లఘువ్యాఖ్య. 



మహాకవి కాళిదాన కృత 

రఘువంశము 

న ప్తదశసర్లము 
౧ 

శ్లో. అతిథిం నాము కాకుణ్ణా త్చుుతం [పాప కుముద్వతీ, 

పక్సిమా ద్యామినీయామాత్ (పసాద మివ చేతనా. 1 

వ్యాఖ్య : కుముద్యతీ-కుముద (తి, కాకుర్ధ్చాత్ -కకుత్గవంక్లీయు(డగుకుజని 

వలన, అతిధిం, నామ-అతిథియను పేరుగల, పుతం-కుమారుని, చేతనా- బుద్ధి, 

పశ్చిమాత్ -చివరిదియగు, యామినీయామాత్ -రా తియొక్క జామువలన, (ప్రసాదం 

ఇవ -నిర్య్మలత్వమునువలె, [వాప-పొందెను, బుద్ధి ర్మాతియొక గై నాల్ల వజాము 

వలన వై శద్యమును పొందినట్లు కుముద్వతి కుశునివలన “అతిథి” యను కుమారుని 

గనెనని భావము. [_బాహ్మముహూర్త మన,బఐడు ర్యాతి చివరిజామున అందరికిని 

బుద్ధివై శదుము కలుగునని పసిద్ధి, అలంకారము ; ఉపమ. 
= 

శో. న పితుః పితృమాన్ వంశం మాతు శ్చానువమ ద్యుతిః 

09 అపునాత్ సవితే వోభాె మార్గా వుత్తరదకి ణా. 

వాఖ్య ! పితృమాన్ -మంచితం,డిగలిగినట్టియు, అనుపమద్యుతిః -సాటిలేని 
కాంతిగలవా(డునునగు (ఇది సవితకు(గూడ విశేషణము), సః-ఆ యతిథి, పితుః- 
తండి యొక్కయు, మాతుః, చ -తల్దియొక్కయు, వంళం-వంశమును, సవితా- 
సూర్యు(తు, ఉత్తర దక్షిణౌ-ఉ త్రర డక్నిణములై గ, ఓఖౌ, మార్గా, ఇవ-ఉభయ 
మార్గములనువలై, అపునాత్-పవిితము చేసెను. అసాధారణ తేజస్వియైన 
సూర్యు(తు నడచునప్పు డు త్తరదక్షిణ మార్దములను _బకాశింపజేసినట్టు ఆతిథి 
తన సత్పవర్తనముచేత తలిదండుల వంశములు రెంటిని పవ్మితముచేసి నుతి 



సవదళ సర్గము లలి? 

కెక్కె_నని భావము. “పితృహాన్” చక్కని శెక్షలో( గుమారునిం దీర్చిదిద్దగలిగిన 
తం! డి గలవా డన్న యర్థమున చుపయోగింప(బడీన శబ్రము. అలంకారము; డి 

పమ. హ్ 

శో తమాదా కుఠపిచాస్ధనా మర మరపిదాం వరః, 
౧౧ చ 

పశ్చాత్ పార్టి వకన్యానాం పాణి మ[గాహయతశ్ పితా. హో 

జీ 

వ్యాఖ్య : విదాం-ళద్దార్రనులను, ఆర్థకా స్త్రవిషయములను నెణి(గిన 

వారిలో, చరః-| శే (డగు, పిలా-తం డి యైన కుశుడు, తం-ఆ యతిశిని, 

ఆదొ-మొదడట, కుల ద్యానాం-క్ష తియకులోచితముకై న ఆస్వీకకీ తయీ వార్తా 

దండనీతి మొదలగు విద్శలయొక్క, అర్థం-ఆర్థవి శేషమును, ఆ| గాహయత్- 

చోధించెను. పళ్చాగ్-ఆ పిమ్మట, పార్థివక నాానాం-రాజక న్యలయొక్క-, వాణిం- 

హస్తమును, అ గాహయగ్-_పట్టుకొనునట్టు చేసెను. అనంగా కుశుడు మొదట 
కుమారునికి క[తియకులోచితములై న సకల ఏద్యలన నేర్పించి తరువాత వివా 
హము( జేసెనని భావము. [పతివ్యక్తికి నతని కులవిద్య యపసరమనియు నది 
సమాజ శయస్సుకు మూలమనియు కది యభి పాయము. 

శా. జాత్య _సేగాఫ్రీజాణేన శూరః ఇ ర్కవతా సింశః, 

అవమ:న్య తె ర్ స్రూ1గ్టన మునే” 5 న" వలీ 4 

వ్యాఖ్య : జాత్యః-రుసినుండును, సంద్ర ఎనంంరుందును, పశి-ఇం[చియ 

ని గవాముగలవా-డున నగు, రుళక-రుకుడు,  అభిశాలేన-రులీనుండును, 

ర్య వతా-ళెర్యముగలవాండును, పశీనా-ఇం్యచియ నిగహముగలవాడునునగు, 

తేన-అలతిణచేత, ఏకం, ఆత్మానం-ఒక (డుగానున్న తను, అనేకం-ఎన్నో రూప 

ములు గలతాగినింగా, ఆమన, త-తలచెగు._ “ఆఅభినాతః కులిన స్యాత్" అసు 

నటరముచేత ఉత్తం వంశీయుడైన కుకుండు తన కన్నివిధముల దగినవాండగు 

అతిఖ వలన కొక గ్రాడేయైనను తన టావాంతగముగా( గుమారుని భావించెనని 

జాతర యు. 

RY 29 



98౪ రఘువంశము 

3 న కులోచిత మిం|డన్య సావోయక ముపేయివాన్, 

జఘాన సమరే ద్రైత్యం దుర్ణయం లేన చావధి. ర్ 

వ్యాఖ్య : సః-ఆ కుశుండు, కులోచితం-తమ వంశమువారి కభళ స్తమైన, 

ఇం[దస్య-ఇం[ దనికి, సాహాయకం-సహకారిత్వమును, ఊఉ పేయివాన్ -పొందిన 

వా(డగుచు, సమరే-యుద్ధమునందు, దుర్ణయం-జయింప సాధ్యముగాని దుర్భయు( 

డను పేరుగల, దై త్యం-రాక్షసుని. జఘాన-చంపెను. తేన-ఆ దుర్ణయునిచెత, 

అవధిచ-చంప (బడెనుకూడ. తమ వంశీయులకు యుద్ధములలో నిం దునికి( 

దోడ్పడుట యాచారమై యున్నందున కుళు(డును అట్టే దేవరాక్షస యుద్ధమున 

ఇం|దునికి సహాయముగా వెళ్ళి, అచ్చట మహాపరాక మశాలియగు దుర్ద యు(డను 

రాక్షసుని( జంపి, వానిచేతనే తానును జంహప(బడెనని భావము. “హన-హింసా 

గతో” అను ధాతువునకు లిట్ జఘాన, కర్మణిలుజ్ అవధి అనునవి అగును. 

శా. తం స్వసా నాగరాజన్య కుముదస్య మమువ్వతీ, 
౧ 

అన్వగాత్ కుముదానందం శళాంక మివ కౌముది. 6 

వ్యాఖ్య ; కుముదస్మ-కుముదు (డన(బదు, నాగరాజనస్య-సర్పరాజు 

యొక్క, స్వసా-చెల్లెలయిన, కుముద్వతి-కుముద్వతి (కుశునిభార్య), కుముదా 

నందం-క లువబకానందమును గలిగించు, శ శాంకం-చం| దుని, కౌమువ, ఇవ- 

జో త్స్నవలె, తం-మృతు(దైన కుళుని, అన్యగాత్ అనుసరించి వెళ్ళను. 

కు ని పక్షమున “కుముదానందం” అనుపదమునకు కుః-ప్పథివీ, తస్యాః 

ము -(పీతీః, సేవ ఆనందః యస్యసః అని విగ్రహము భూ పజల సంతోవమె 

తన సంతోషముగాగలవా(డని యర్థము. చం|దుని వెంట వెన్నెల వెళ్ళినట్టు, 

కుకునివెంట కుముద్యతి సహగమనమువెసి మృతిచెందెనని భావము. సహగమ 

నమున కింత చక్కని యపమానమును ఇప్పుట కాళిదాసు కే సాధ్యము. ఉపమా 

అలంకారము. 

yi తయో ర్చివన్పతే రాసీ చేకః సింవోసనార్థభాక్ , 

ద్వితీయాపి నఖి కచ్య్యాః పారిజాతాంశభాగినీ, 
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వ్యాఖ్య : తయోః-ఆ కుళకుముద్యతు లిద్దణిలో, ఏకః-_ఒకడై న కుళుండు 

దివస్పతేః- -ఇం[దునియొక్క, సింహాసనార్దభాక్ -సింహాసనమునందలి సగము 

_పదిశమును వొందినవా(డు, ఆసీత్-ఆయ్యన . ద్వితీయా, అపి- రెండవది 

యగు కుముద్వతియు, కచ్యాః-శచీ దేవియుక్ళ., హెరిజాతాంళ భఛాగిసి-వారిజాత 

పుష్టములయందు జాగమును పొందునట్టి, సధీ-సే హితురాలు, ఆసీత్- 

అయ్యిను. .మృతులై. స్వర్గమును : జేరిన కు ఏళకు ముద్వతులలో ( గుళుశిం ద 

మ్ b= స్వర్గసింహాస నార్భభాగమును పొందెననియు, కుముద్వతి శచీదేవికి 
[వాణ స్నేహితురాలయ్యెననియ భావము. “తయోః-' '(సచ, సాచ) ఏక శేష 

గమాస ము. “చెవఃప£౭-దివస్పతిః” కసా+_దిగణమాకృతిగణమగుటచే 

సాధువు. 

శో త దాత్మసంభవం రాజ్యే మం|తివృద్దాః సమాడిధు;, 

- స్మరంత; పళ్చిమా మాజ్జాం భర్తుః సం|గామయాయిన'. ష్ 

వ్యాఖ్య : సం్యగామయాయినః-యుద్ధ్దమునకు వెళ్ళచోవుచుండిన, 

భర్తుః-| పభువగు కుశునియొక్క_, పశ్చిమాం-చిపరిదియగు, ఆజ్ఞాం- 

ను స శ్రర ౦తః - స్మ రించుచు న్న, ఒంతి పృ ద్ధాః-మంతి 

_ లు, తదాత్మస ౦థ వ ౦-అతని కుమారుడగు అతిథిని, 

రా క-రాజ్యమునందు, సమాదధుః-నిలిపిరి. యుద్దము నకు వెళ్ళుచు విపర్ణయ 

మేవైన జరిగినయెడల నాకుమారునికి రాణా భిషేకవ మును , జేయ(డని చెపి ఏన 
కుశుని యాజ్ఞను గు రుంచుకొ న్న ప ద్దమం తులు, కుశుని ురణ ముస విన్న 

వెంటనే అతిథిని రాజుగా నిలిపిరని భావము. 

(8 

ER 

జో, "తే త బి కల్పూయామాను రభి చే కాయ నిల్సిభి., 

విమానం నవ ముద్వేది చతు స్తంభ| పశిష్టితమ్. 9 

వారాఖ్య : తే-ఆమంగకతులు, తస్య-ఆయతిఖయిక్క-, అభి షెకాయ-పట్టా 

భిషేకముకొజుకు, శిల్పి భిః- శల్పులచేత, ఉద్వేది-ఉన్నత మైన యరుగుగలదియు; 

చతు సంభ _పతిష్టితం-నాలుగు స్త సంభములపై నిలుపంబడినదియునగు, నవం, 

విమానం-| కొత్త తమండపముగు, కల్పయామాసుః-కట్టించరి. అతిథియొక. పట్టా 

భిషేకముకొలకై యెత్తి న న వేదిక, దానిపై నాలుగు సంభముల [కొ త్తవిమాన | 
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మును మంతులు శిల్చులచేత నిర్మింప(జేసి రనిభావము. ఈ విమానము దేవా 

లయముల పైభాగమువలె నుండుననియు. దానిని నాలుగు స్తంభములపై నిలుపుట 

అన్ని దిక్కులనుండి యు. (బజలు చూచుటకనియు( దెలియవలయును. 

శ్లో, తై నం పౌావముకుంఖేము నంభ్య తై. _స్తీర్ధవారిభిః, 

పోను: సే న్ కరప క్. ఉపళస్థు: (పకృతయో భదపీఠొ "పతకము : 10 

వ్యాఖ్య : త|త్ర-విమానమునందు, భధ దపీఠోప వేశితం--భ|దపీఠ-మం 

గళపీఠమునందు, ఉపవేశితం-కూర్చో (బెట్ట(బడిన, ఏనం-ఆతిధిని, హేౌముకుం 

భేష-బంగారుబిందెలయందు, సంధృతై ౩- ఫింప(బడిన, తీర్థవారిభిః-గంగాదితీర్థ 

జలములతో, [పక లతయః-మం[ తులు, ఉపతస్థుః-సమీ పించిరి. విమానమునందు 

భ|దపీఠముపె( గూర్చో(జెట్ట(బడిన అతిధిని అభిషేకించుటకు మంతులు సువర్ణ 

. కలశములలో నింప(బడిన గంగాది పుణ్యతీర్గ్ణజలములతో సమీపించిరని భావము. 

శ్లో. నదద్భిః స్నిగ్గగంభథీరం తూరై సి రావాతపుష్కు రై 8, 

అన్నమీయత కల్యాణం తస్యావిచ్చిన్న నంతతి. 11 

. వ్యాఖ్య: ఆహతపుష్క-_ రై ః-కొట్టబడిన ముఖ;భాగములుగలవియు, స్నిగ్గ 

గంథీరం-మధురముగాను గంఫీళముగాను, నదద్భిః-| మోగుచున్న; రూ రై ః- 

మృదంగాది వాద్యములచేత, తస్య-ఆయతిథయుక్క_, అవిచ్చిన్న సంతతి- ఆగి 

పోని పరంపరగల, క ళ్యాణం-భవిష్యచ్చుభము, అన్వమీయత-ఉఃహింప(బదెను. 

“పుష్కరం కరిహస్తా గే వాద్యభాండముఖే2 పిచ” అనియమరము. ఆ సవ 

యమున |మోగింప(బడిన దృుదంగ ఢక్కా-ది వాద్యముల మభుర గంభీరమైన 
ధ్వనుల యనురణనమువేత ఆతిథి రాజుయొక d= అవిచ్చిన్న శుభ పరంపర 

ఊహింప(బడెనని భావము. 

శో, దూర్వా యవాంకుర వ్రత శ్వ గభిన్నపు టో త్తరాగ్, 

వ న ల జ్ఞుతివృద్ధిః (పయుశక్తాన్ న ఖే జే నీరాజనావిధీన్. 1 

వ్యాఖ్య : సః-అఆతిథి, దూర్యా...రాన్దూర్యా-గణిక పరకలును, 

యవాంకుర-యవ| గాసపు మొలకలును, ప్పక్షత్యక్ -రావిచెట్టు చర్మమును, 
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అభిన్న పుట-పంచ పల్థవములన(బడు లేంతచి/ఏళ్టును, ఉ తరాన్ -పధానములుగా( 

గలవియు, శ్ఞాతివృద్ధెః-బంధు వులయందు వృడ్ధ్యలెన వారి చేత, [పయుక్షాన్ అ 

బయంబడినవియునగు, _ నీరాజనావిధిన్ -కాంతికర్మ వి శేష ము లను, భేజే- 
పొందెను. “అభిన్న పుటము" అనగా ఇప్పపువ్వులు అనికొందజును, కమ 

లములని మరికొందలును ఇస్పుదురు. సింహాసనము పె( గూర్చున్న ఆతిథికి 

కులవృద్దులు వివిధ మూలికలతో నీరాజన విధిని నిర్వ ర్తింవిరని భావము. 

శ్లో. వురోహితపురోగా న్తం జిష్టుం జై తై) రథర్వథిః, 
౧౧ 

ఉపచ।కమిశే పూర్వ మభిమేక్తుం ద్విజాతయః. 18 

వ్యాఖ్య ; పురోహితపురోగాః-పురోహితు(డు మొదలుగాగల, ద్విజాత 

యః- బాహ్మణులు, జిష్టం-జయశీలుండై న, తం-ఆ యతిథిని; తై తైః-జయ 

మునుగూర్చుగల, అథర్వభిః-అథర్వ వేదమం తములచేత, పూర్వం- మొదట, 

అభిషేక్తుం-అభిషేకము(జేయటకు, _ ఉపచకమిరే- పారంభించిరి. పురో 
హితుండును అతనితోందాటు | బాహ్మణులును పట్టాభిషేక సమయ పఠనీయము 
లగు నధర్య వేదమంతములు జదువుచు మొదట నభిషేకించిరని భావము. 

“పురః హితం వక్తి” ఇతి పురోహితః-రాంచోవు మేలునకై. వె దిక జ్యాతిషాది 

శా స్త్రవిహిత కర్మలను జెప్పి చేయించువా(డని యర్థము. 

శో. తస్యాఘమవాతీ మూర్చి నిపతంతీ వ్యరోచత, 
య 

సళబ్ద మ.భిేక(శ్రీః గం గవ (తిపురద్విషః. 14 

వ్యాఖ్య : తస్య-అయతిథియిక్క-, మూర్హ్ని-తలపైన, సశబ్దం-ధ్యనితో 

గూడునట్టు, నిపతంతీ-పడుచున్నదియు, ఓఘమహతీ-| పవాహముచేత గొప్పంగా 

నున్నదియునగు, అభిషేక(శ్రీః-కాంతియు క్రమైన అభిషేకజలము, [తిపుధద్విషః- 
శివునియొక్క-, మూర్థ్ని-తల్నపైన, నిపతంతీ-పడుచున్న, గంగా, ఇవ-గంగవలె, 
వ్యరోచత-మిక్కి-లి | పకాశించెను. ధారాపాతముగా ధ్యనించుచు, ఆతిథితలపైనం 
బడుచుండిన యభిషేకజలము శివుని తలపె(బడుచుండిన గంగవలె కోభిల్లైనని 
భావము. అలంకారము: ఉపమ “అభిషిచ్యతే అనేన ఇతి అభిషేకః' అనంగా 
జలమని యర్థము. 
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శ్లో. స్తూయమానః కణే తన్మ న్నలజ్యుత స వందిభిః, 

(పవ్యృద్ద ఇవ వర్ణన: సారంగ రభివందడితః. 15 

- 
ఆజా వానాన్నా 

వాఖ్య : తస్మిన్, వృటే.ఆయభ షేక కాలమునందు, వందిఖిః-స్తుతివాఠ 

కులచెత, స్తూయమానః-సో తముచేయ(బడుచున్న , సః-అతిథి, [పవృద్ధః- 

వృద్ధీని(జెందినదై , సారంగై ౩-చాతకపక్షులచేత, అభినందితః- మెచ్చుకొన(బడిన, 

పర్షన్యః, ఇవ-మేఘమువలె, అలక్ష్యత-కన(బడెను. ధారావాహిజలముతో. దడి 

యుచు, మాగధులచేత నుతింప(బడుచుండిన యతిథ, వృద్ధినింజెంది వర్షధారలు 
గురియుచు( జుట్టునుమూగిన చాతకపక్షుల కిలకిలారావముల మెప్పులలో(గూడిన 
మెఘమువలె. జూచువారికి. గన(బడెనని భావము. అలంకారము: ఉపమ. 

శ్లో. తస్య సవ్మం|త పూళాభిః స్నాన మద్భిః (పతీచ్చతః, 

వవృధే వై ద్యుతస్యాగ్నే ర్వి ప్టిసేకా దివ ద్యుతిః. 16 

వ్యాఖ్య : సన్మంతపూళా థిః-చక _ గానుచ్చరింప(బడిన వేదమంతముల 

చేత పవితములై న, అద్భిః-అభి షేకజలములచేత, స్నానం-స్నానమును, (పతీ 
చ+తః-చెయుచుండిన, తస్క-అలిథికి, వృష్టి సేకాత్-వర్షముపడుటవలన, 

వై ద్యుతస్య-విద్యుత్తుకు సంబంధించిన, అగ్నే ఃఇవ-అగి కివలె, ద్యుతిః-కొంతి, 

వవృధే-వృద్ధినింజెందెను. వ ధారాసారమువలన విద్యుత్తుకు సంబంధించిన అగ్ని 
(బడబాగి ) దీ ప్రిని(జెందిన " మం్యతపూతమైవప జలాభి షేకముచేత అతిధియొక గ్రా 

శరీరకాంతి అభివృద్ధిని(జెందె ని భావము. ఉపమాలంకారము. ఇందులో కవి వేద 

- మంత ప్రభావమును, విజ్ఞానళా స్త)రహస్యమును వెల డించెనని [గహింపవలెకు. 

శో, న తావ దభిషేకాంతే స్నాతకేభ్యో దదౌ వను, 

యావ తై పొం సమా ప్యేరన్ యజ్ఞాః పర్యా _ప్రదటీణా॥.1/ 

వ్యాఖ్య : సః-ఆ విధముగా నభిషేకమును బొందిన యతిథి, అభిషేకాంతే- 

అభిషేకము ముగియగానే, స్నాతకేభ్యః-గ హస్టులియున్న బాహ్మణులకు, 

శా వల్ -ఆంతపరిమాణముగల, వసు-ధనమును, దదౌ-ఇచ్చెను. యావతా-ఎంత 

సగిమాణముగల ధనముచేత, ఏషాం-ఈ గృహస్థులయొక్క-, పర్యా ప్తదక్షణాః - 

చాలినదక్షిణలుగల,  యుజ్ఞాః-యజ్ఞములు, సమాష్యేరన్-పూ ర్రిచేయ(బడునో, 



సప్తదశ సర్గము ౪4లి 

పట్టాభిషేకము ముగియంగానే అతిథి, సభాసదులై న గృహస్థులకు వారు చేయవల 
సిన యజ్ఞములు సమ్మగ దక్షిణలు గలవియై యెంత ధనముతో పరిసమా ప్తము 

లగునో ఆంత ధనమును ఒక్కొాక్క-జికి దానము చేసెను. “యావతావచ్చ 

సాకల్యే” ఆను నిఘంటువు వలన “యావత్, తావత్, సంపూర్ణార్థకములు. 

శో. కె పీతమనస _స్పనై్మ యా మాళివ ముడై రయ్, 
సా తస్య కర్భనిర్వ కె రూరం పశ్యాత్యతా ఫలై 8. 18 

వాఖ్య : [పీతమనసః-సంతోషించిన మనస్సుగల, తే-ఆసా తకులు, 

తస్మై-అతిథి కొజకు, యాం, ఆఈషం-ఏయాశీర్విచనమును, ఉదై.రయన్- 
పలికిరో, సా-ఆ యాశీర్యచనము, తస్య-అతనికి, కర్మ ఏిర్భృత్రిః-పూర్యపుణ్యము 

చేత( గలిగిన, ఫలై ః-సా మాజ్యాది ఫలములచేత, దూరం-ఎక్కువగా, 
పశ్చాత్కృతా- వెనుక (బడ (గొట్ట(బడినదయ్యెను. అట్టు గౌరవింపంబడిన స్నాత 
రులు తృప్తులై యతిథికి/ జేసిన ఆశీర్వచనము అతని పూర్వపుణ్యఫలముల త 

మిక్కిలి వెనుక వేయంబడినదయ్యెను. అనగా పూర్వజన్మకృత సుక ఎతఫలముగా 

ముందు రాజ్యాధికారాదులు వచ్చెననియు, ఆ తరువాత (వాహ్మణాశీర్వాదములు 

ఫలించెననియు భావము. 

AR బంధ చ్చేదం న బచ్భానాం వధారాణా మవధ౧తామ్, 

ధుర్యాణాంచ ధురో మోక మదోవాం చాదిళ దవామ్. 19 

వాాఖ్య : స్క-అతిథి, బద్దానాం-బంధింపంబడిన వారియొక్క, బంధ 

చ్చేదం-బంధములు విడుచుటను, వధార్దాణాం-మరణ+*క్ష వేయ(బడినవారియొక ss 

అపధ్యతాం-చంపదగకుండుటను, ధుర్యాణాం - బరువులు మోయువారికి, 

ధు ర-బరువునుండి, మోక ౦ -విడుదలను, గవాం-గోవులకు! 

అదోహ ౦చ -పాలుపితుక కుండుటకును,, ఆ దిశత్ ఆజ్ఞా 

పించెగు. పట్టాభిషేక సమయమున నందణును సంతోషమున నుండవలయునన 
యుథి పాయముచేత ఆతిథి కారాగారములండున్న వారిని  విడిచిపెట్టుటకును, 

మరణదండన పడినవారిని. జంపకుండుటకును, బరువులుమోయుచున్న కూలీలు, 

వృషభములు ఆ పనిచేయుట విడువవలయుననియు, ఆ సమయమున దూడలు 

స్వేష్టపూర్తిగా శ్షీరపానము చేయవలయునని గోవులను పాలుపిదుకరాధనియు 
రాజ్యమునందంతటను ఆజ్ఞ లు పంపెను. 
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త్ల. [కీడాపత తిణో ఒప్యస్క వంజరస్తాః శు కాదయుః, 

లబ్బమో జా _నదాకేళా ధ్యిభేషగతయో ౨ భవన్. 20 

వ్యాఖ్య : పంజరస్థాః-పంజరములంచిండిన, శుకాదయః-చిలుకలు మొద 

లయిన, ఆస్య, [కీడాపత్యతిణ, wm ఆటపశులు -సెతము, 

తదాదేశా త _లతిన్ యోజ్ఞవలన, లబ్ధమెజా-బ పొందిన ఎడుదలగలవియిగుచు, 

య ఇన్టగతయః- స్యేచి చ్చాసంచారిముగలపి, అభవన్ -ఆయినవి. అతి యాజ్ఞ 

వలన “పంజరములందలి శుకాద్మి కీడాపషులుగూడ ఐడువ(బడి స్వేచ్చా విహారము 

గలపైనవన(గా నితరుల ఏషయము చెప ్ పవలసినడేమున్న చి? అని 

ఖ్. తతః కయ్యాంతర న్య స్తం గజదంతాసనం శుచి, 

_. సోత్తంచ్చద మధాస్థిన్న నపథ్య్యగవాణాయ స. బి] 

వ్యాఖ్య : తతః-అభి షేకానంతరము, నః-ఆతండు, నేపథ్య గహణాయ- 

. రాజవేషమును స్వీకరించుటకు, కత్యాంతర న్యస్తం-మరియొక భవనపు అంగ 
ఇమునండు, న్య స్తం-ఉంచ6బడినదియు, కచి-నిర్మలమైనదియ, సో త్తరచ్మ్శదం- 

పైన వస్త్రము కప్పంబడినదియ నగు, గజదంతాననం-వినుగు చంతములతో 

నిర్మించిన పీఠమును, అధ్యా స్త-ఎక్కెను (అచ్చటంగూర్చునెన్సు. అధిషేక 

(పక్రియ ముగిసిన తరువాత తడి వస్త్రములు విడిచి రాజోచిత వన్త్రాలంకా 
రములు ఛరించుటకై మరెయొక భవనాంగణమున నుంచంబడిన నిర్మల న గజ 

దంత పీఠము అతిథి కూర్చునెనని భావము. “సో త్తరచ్చదం” ప్తి రచ్చుదెన 

సహితం సో రచ్చదం అని వ్మిగవాము. ఉత్తరచ్భృదమన(గా ఉ రీయము- 
పె(గప్పుకొ వస్త్రము. 

శ్లో, తం ధూవాశ్యానకేగంంతు తోయనిర్ది క్త్రపాణయః, 
య 

ఆక ల్పసాధనై లై దై స్తై రువసేదుః | వసాధకాః. బల 

ఖ్య : తరు క్త హాణయః-జలముతో కడుగుకో(బడిన చేతులుగం, 

[ పసాధకాః-ఆలంక రించు సేవకులు, భూపాళ్యానకేకాం ౦-భూప-గంధ( దవ్య 

ములపొగచేత, ఆశ్యాన-తడిపో(గొట్ట(బడిన, కేశాంతం-జా గల, తం-అఆతిథఛీని, 

తః, తై $-ఆయావిధములై న, ఆకల్పసాథనై ః-ఆలంకార ధనములై న గంధి 



ల సప్తదశ సర్గము త. 

మాల్యామలచేత, ఉప సేచుః-చెరిరి ( ఆంంకరింపమొదలిడిరి ). రాజు నలంకరించు 

నుద్యోగులు చేతులు శు ధముగా, గడిగికొని,  సుగంధదూపములచెత నతని 

జుట్టును తడిలేని దానిని(గాజేసి, ఆలంకారసాధనమురై న ఏవిథవ 
ఎనింటెరెరి,. 

మ 

వులతో నరి [గ్ర 

శ్లో. తె ఒస్య ముక్తాగుణోన్నద్ధం మౌలి మంతర్గత సజన్, 

[వత్య్యూపుః పవ్యరా 7౫ [పభామండలళ' భినా. ఇ 

వ్యాఖ్య : తే-ఆ(పసాథకులు, ము కాగుబోన ద్ధం జానా ముక్రాగుణ- 

ము ్రపుసరులచేత, ఉన్నద్ధం-ఎ ర్రికట్టంబడినదియు, అంతర్గత సజం-లోననుంచ 
ఒదిన పూదండ గలదియునగు, ఆస్క-ఆతిఎయుక pr హౌలిం-జాట్టును, (ప్రధా 

పండంకోధినా-కాంతిమండలముదే త _్రకొశంషచున్న, పద్మరాగేణ- మాణిక్యము 
చేత, పత్యూపుః-పొదిగిరి. అంంకార సేపకులు ఆతిథ కేళ బంధమునంచు పుష్ప 
మాలికనుంచి, ముత్యాలదండతో పెకింగట్ట, దానిపై మిక్కి లికాంరిగల సూణిక్య 

మును జెక్కి. యలంకరించిరని థాపము, 

శో. చందనే నాంగరాగం చ మృగనాఖభి నుగ.ధినా, 
(a 

సమాపయ్య తత శ్శ[కుః వతం విని స్తరొచనమ్. 2&4 

వ్యాఖ్య 5 మ్ముగ నాభిసుగింధినా-క స్తూరినిగ లు పుటచెతయిదమంంచు దున్న , 

చందనేన-శ్రీగంఛముచేత, అంగరాగం-ళరీర తపనయును, సహాపయ్య-పూ ౩ 

చేసి, తతః-తరువాత, విన్మస్రరోచనం-కలుపయిడిన గోరోచనముగల, ప తం- 
మత రికాదిపతరచనను, చ్మకుః-బిసిరి. మరియు నా _ప్రసాఫరులు కస్తూరి కలి 
పెన శ్రీగంథముచేత నతని మైపూ(తను ముగించి, దాన్నిపై గోరోచనా మిశ్రిత 
రంజన (దవముచేత వివిఫ చి|తములుగం పతరచనను చెసిఠరన భావము, 

శో.  అఆమూక్తాభరణః | సగ్వీ వాంనచివ్నాదుకూలచాన్ , 

టసీ దతిశయ _పేత్యః స రాజ్య శీ వధూవరః. ఖై 

వ్యాఖ్య : ఆముక్షాభరణః-ధిరించినయాభరణములు గలవాండుగా, |సగ- 
పుష్పమాలా ధిరుండును, _ హంసచిహ్న దురూలవాన్ -హంసల అంచులుగల పట్టు 
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వస్త్రమును ధిరించినవాండును, రాజ (శ్రువభూవరః-రాజ్యంక్ష్ష్మయనెండు పెండి 

కూతురునకు వరుండును నగు, స్క-ఆయంిధి, ఆతిళయ, పేక్ష్యః-ఆ యలంక 
రణములచెత మకిలి చూడ(దగినవా(డు, ఆసీక్ -అయ్యెను, రాజ్యులశ్షీ్మ వరు( 

డుగా నలంకరింప(బడిన నాయతి* చూపజకు మిక్కిలి యందగాండుగా. గనం 
బడెనని ధావము, “హంసచిహ్న మకూంవాన్ " హంసచిహ్నం యచ్షుకూలం 
తద్వాన్ " ఆని విగహముచెప్పి, నకర్మిధారయాన్మత్వర్థీయః (కర్మధారయ 
సమాసము పె మత్వర్థీయ [పత్యయము రాదు) అను సిద్ధాంతమునకు అపవాద 
ముగా, “సర్యధిని” వలెనే ఇచ్చటను మత్యరీయము వచ్చుట సాధువేయని 

ముల్లినాధిసూరి తెలిపెను, 

క్లో. నేపథ దర్శిన శ్ళాయా తస్యాదర్శే హింణ్మయే, 

విరరా జోదితే సూర్యే మేకా కల్పతరో రివ. 26 

వ్యాఖ్య : హరణ్మయే-బంగారనుతో జేసిన, ఆదర్శే-అద్దమునందు, 

నపథచర్శినః-తన వెషమును జూచుకొనుచున్న, తస్క-ఆతిథియొక్క, 
ఛాయా-పతిబింబము, ఉదిలే-ఉదయించన, సూర్యే-సూర్యునియందలి, మేరౌం 

మెరుపర్వతమునందు, కల్పతరోః-కల్పవృక్షముయిక్క, ఛాయా, ఇవ- 

| పరిబంబమువలె, వీరరాజ-మికి_లి [పకాశించెను. బంగారుటద్దమునందు చూచి 

నుచున్న అతిథి పతిబింబము సూర్యోదయ సమయమున మేరుపర్యతమునండు 
(పతిఫలించిన కల్పవృక్షచ్చాయవలె నుండెను. వివి; కాఖాఫలపుష్ప సహితమైన 
కల్పవృషచ్చాయ అతి (పతిబింబమున కుపమానము. అలంకారము: ఉపమ, 

శ్లో న రాజ కకుది వ్యగపాణీభిః పార్శ్య్యవ_ర్హిభిః, 
యగ 

యయా వు -రితాలోకః సుధర్మానవమాం నభామ్.' 97 

వ్యాఖ్య : -తలం, రాజకకుద వ్య గవాణిభిః---రాజకకుద-రాజటహ 
యులందు (ఛ రడాటరాడదులయందు), వ్య|గ-ఆస క్రమువై యున్న, పాణిథి- 
చేతులుగల, పార్మ్యవ ర్హిభిః జ _పక్కన నడచుచున్న పరిజనుల చెత: 
ఉదిరితాలోకః- పెద్దగా _నుచ్చరింప(బడిన “బయ శబ్దములు గలవాండగుచు, 
సుధర్మానవమాం (సుధర్మా, అనవమాం) -దేవసభకం టి తక్కువగాని, సభాం- 
ఆస్థానమును, యయాౌ-_చె రను. రాజచిహ్నములగు ఛ తచామరాదులను బటు 
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కొన్న జనులచేత “జయ, జయ్” అని సంవాధింపంబడుచున్న అతివ, దెవసభను 

దోలిన తమ యాస్థానమండపమును జేరెనని భావము. 'కుకుది శబ్దమునకు 
_పధానమైనది, రాజచిహ్నము, ఎచుమూపురము, అని యర్థములుగంవు. “ఆ 

లోకో జయళ బ్దఃస్యాత్ , అని యమరము. 

య ర్ు 

శో. విచాన నవాతం తత చక 3 తక మాసనమె, 

చూడామణిఖి రుద్ద బ్రష్రపావపీఠం మహీాథీ, తాము. మ 

వ్యాఖ్య : త [(త-ఆ సభామండపమునండదు, వితానసహితం- మెలుక ట్రుచేత( 

గూడినదియు, మహీడ్నితాం-రాజులరముక్క, చూడామణిభిః-శిరోరత్న ములచేత, 
ఉద్దృప్ట పాదపీఠం-చెక్క- (బడిన పాదపీఠముగలదియు, మైతృకం-తం[డియగు 

కుజునికి సంబంధింఎనదియు నగు, ఆసనం-సింహాసనమును, బేజే-పొందెను 

(ఎక్కెను). పైథాగమున మంచివస్త్రముచేత మేలుకట్టుకట్టంబడి, పరరాజుల 
శరోరత్నములు పొదిగిన వాదపీఠముగలిగి, పూర్వము తం[డియైన కుకునిచేత 
నధిరోహింప(బడుచుండిన ఇష్వుకు రాజపంళ సింహాసనమును అతిథి యెక్కి. 
రూర్చునెనని ధావము. వితానము, ఉల్గ్చము, మేలుకట్టు సమానార్థకములు. 
“పితుఃఇదం సెత్ళక మ్' అని వ్మిగహము, 

UU 

(గ 
శ్లో శుశుభే తేన చా(కొంతం మంగల *యతనం మహత్, 

(శ్రీవత్సలతణం వడి. కౌస్తుఖేనేవ కై శవమె, బరి 

వ్యాఖ్య : లేన-అఠిచేత, ఆ రాంతం-అడుగిడ(బడినదియు, శ్రువత్స 

అషణం-“్రీపత్స' మను గృహలక్షణములు గలదియు, మహగ్-విశాలముగా 
సుండినదియునగు, మంగశాయతనం-సభారూపముననున* మంగళగ హము, రౌస్తు 

భన, ఆరాంతం-రౌ స్తుభమణి చేత నాక మింప(బడినదియగు, (ఢ్రీవత్సలక్ష ణం - 

బ్రపత్సమను పుట్టుమచ్చగల, ర్రై శవం, వషః, ఇప-విష్టువషస్థలమువలె, శుళుభే- 
_పకొళించెసు. “శ్రివత్సము, నంద్యావ రము” మొదలగునవి నిర్మాణభేదములున 

గృహవిశేషములు. (్రీవత్సమని చెప్పందగిన యా సథాభపనమునందు భ్రీవత్స 

లాంఛనమైన విష్ణుపక్షస్థలముసందు కౌ స్తుభమణివలె అతిథి _పరాళించెననిథా వము. 

అలంకారము : శ్లేషాను! పాణితమగు ఉపమ, 

|i 
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ఖ్. బభె భూయః కుమారళ్వా దాధిరాజ్య మవాపష్య సెక 

రేఖానావా దుపారూఢః। సామ్మగ్య మివ చంద్రమాః. ి0 

వ్యాఖ్య వ సః-ఆ యరిశ, కమారత్వార -వార్యముపంన, భూయి;ః-యౌప 
రాజ్యమును దాందియె మరం, ఆధిరాజం-మహారాజ్యమును, అవాస్థు-పొండి, 

రేఖాధావాళ-ఆ ౦దుత్వము నుండియే, సామ గం-సంపూర్ణ తమను, ఉపా 

చూఛధః-సొందిన | చందమాః, ఇవ-చం[ ఊనివలె, బఖౌ-(పకా+ంచెను. అడ, 
మిక్కిలి డాలు( గా నున్నందున నతనికి మొడట యువరాజ భర్మమురై న 

విద్యావినయ కౌర,ముం: గలిగించి, తరువాత సమ్మ గ౧రాజ్యవాలన రూపమగు 

మహారాజ్యాధపత్యమును మంతు లప్పగింప(గా, నతడు, రేఖాధావము అనగా 

సర్దచం దాకారమునుండీి పూర్ణ త్యమును వొందిన పూర్ణచం దునివలె [కమాథి 

వృద్ధిని బౌందుచు |పకాశంచెనని భావము. ఆతనిలో( (గమాభిపృద్ధికి లోపము 

గలుగ లేదని యభి వాయము. అధికో రాజా అధిరాజః ఆధిరాజస్య భావః 
“ఆధిరాజ్యం" ఆని వ్మిగహము. 

ళ్ (సన్న పంఖరాగం తం స్మతపూ ర్వా లిభాపి ణమ్, 

మూంర్తిమంత మమన్యంత విశ్వాస మనుజీవినః. లి! 

వ్యాఖ్య : _పనన్న ముఖరాగం-నిర్మలమైన ముఖకాంఠి గలవా(డును, 

స్మితపూర్వాభిభాష ణం-చిలునగ వుముందు కనపడుచుండగా' జక గ్రాగా థాషంచు 

వా(డును నగు, తం-ఆయతీధిని, అనుజీవినః-ఆ|[శయించి జీవించి: మంతిపురో 

హిత (పభృతులు, మూ ర్రిమంతం శరీరమును ధరించిన, విశ్వాసం-నష్మకము 

నుగా, ఆమున్యంత-తల(చిరి. ముఖములో నెట్టి డుర్భావములును లేక _పసన్న 

మైన కాంతియు, ఇతరులతో సంభాషించ' నప్పుడు చిబునవ్వుతోంబలుకుటయు 

గల అతిథిని మంతులు, పురోహితులు, సేవకులు మొదలగువారు మూ ర్రీభ 
వించిన విక్వాసమున -= భావించిరి. నమ్మిరని భావము. 

క్లో న పురం బఖురుహూత శః కల్ప దుమనిభధ్వజామే, 
[కమమాణ శ్చకార ద్యాం నాగే నై రావకౌజసా. ల 

వ్యాఖ్య రై పురుహూతశ్రీః-ఇం| దవై భవముగల, సః-ఆతిధి, కల్ప ధుము 

నిభధ్వజాంా-క ల్ప [దు మ-కల్పవృక్షములకు, నిభ-స మానము గు, 
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ఫ్వజాం- కేతనములుగల, పురం-ఆయోధ్యానగరమును, ఐరావరౌజసా-ఐరా 

వతముయొక్క_ బలమువంటి బలముగల, నాగేన-గజముతో, [5 మమాణః-తిరుగు 

చున్నవా(దై (ఊరేగుచున్నవా(డై ), ద్యాం-స్యర్గమును, చకార-చ సెసు ఇం, ద 

వై భవముగల యతిథి కల్పవృక్షములవలె వివిధరూపములతో నలంకరింపయిడ్న 

జెండాలుగల ఆయోధ్యానగరమును, ఐరావతమునంట యొక భ|దగజము పెనె పె నెక్కి 

యూరేగుచు స్వర్గపట్టణముగా వార్చిన భావము. ఇందు(డు గర నవలె 

నతథి ఆయోధ్యానగరమున పటాని 'షేకానంతల మూరువెదడలు నుత్సవవ మున 

దాల్గొనెనని తౌ త్స ర్యము. 

శ్లో శన్ర్యైకస్యో[ చ్చీతం ఛత్రం మూర్చ తేనామలత్విపా 

పూర్వరాజ వియో గౌమ్ట్ట్యం కృశ్స్వన్య జగతో 

హతము. లీల 

ద్యాఖ : తస్య, ఏకస్య-ఆయిరక్మ గ్రా ఎరుక కా, సారా రము వక, 

ఛతం-ఛ తమ, ఉచ్చింతం-ఎశ్తి కత కన ఆ౫ంలర్వవా -నిర్మలకాంతి 

గల, లేన-ఆఛ; [తముగర, కుత గాగంపం మేన, జగ తః-లోకముయుక్క, 

పూర్యరాజవియోగో ష్మ్యం- (పూ రగ్గరాజ-! బాంతకుముంటబు రాజుగానుండిన కుజుని 

యొక్క, ఏయోగ-ఏడశాటుచేతనై న, కౌష్మ్య్రం-సంతాపము, హృతం-హరింప 

బడినది. ఆయతి,.౯ఎత్కుని శిరము పె మా; తనే ఇ తముంచ(బడినది, రాని దాని 

చేత సం ౧లెకమునకు (లలల. రుగిఎయో గడజనిత గక 

దొల(గింప౧బడెనని థాపము. ఇచ్చట గతము (కొక తగారాణె ఆతి; పైనుం 

371౧ Fw తాపము వోయినట్లు కరించుట ల సంగతు. pre న 

రొార్యయిక చోటను నుండుటయే అలంకొరి మైన ఆసంగతికి లఅడణయు. “ కాం౮కాం 

యయో ల సత్యసంగరిః! క కనుక ఇది ఆరిధీ రాజ్యసింహాసన సత 

యును గరింపగానే | పజలకు, ఆరాజకమువంన పమ్చు జాధలు €ిలటి యానంద 

మును బించరను హవాత్పర్యమున పర్యపసిందు చ నది. ఇతి ఆజపంగ68 ఆలం 
Uy U 

కారము. 

శో. ధూమా దగ్నే* శిఖాః పగ్చా దుదయా దంళవో రవే+, 
(Ti 

ర్ తీత్య "తేజ సొం వ, తిం సమ 'మేవోల్లితో గుణై ష్స్ గ 
క అక) 

He 
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వ్యాఖ్య : అగ్నేః-అగ్నికి, Sues, a పొగకంటేతరువాత, 

శేక్రా ౭-6 ఆలలును, రవేః_ సూరు? గనికి, ఉదయాత్, త్-ఉదయముకంచే 

తరువాత ఆంనగవః - కిళణములుగు (ఓ ie ంతే . వ . చుచుండు న, 

సః-ఆతిశి, తేజసాం-తేజస్యంతులగు అగ్నాాడులయొక్క-, పృ త్రిం-స్యభావ 

మును, ఆతిత్ణ-_అతి! 1 కమించి, గుణై ౩- -సదుణములతో , సమమెవ-సమానముగానే 

ఉ స్థితః - పెరిగెను. లోకమునందు ఆగ్నికి యొ ట య. పెమ్ముట మంటలు! 

వచ్చుటయు, సూర్యుని యుడయము ముందు తరువా త కిరణ వసారము en 

టయు(జూతుము. కాని ఆతి? వివిద ల్ కోహెచే పెరుగుట జరిగినది. 

ఇది యపూర్వ మని భావము. [కదుముగాణగాక ౯ యేకకాలమునందే  యతండుడు 

నతని గుణములుగు వృద్ధిచెందుట చతము. 

ef 
డ్డ 

శ్లో. తం (పీతివిశదై క్నీతై) రన్వయుః పౌరయోషితః, 
౧౫ 

ట్ర శి శ జ : శర(త్పననై్నై ర్ల ఒతిర్భి ర్విభావర. ఇవ (ధువమ. పేర్ 

వ్రాఖై : పౌరయోష్తః-పు రస్ర్రలు, [పేతివిళదై $-| పేమచేత నిర్మలము 

రైన నేల ర్క-చూపులతో, తం-ఆ యంఫా, అనంయుః-వెంబడించిరి. శరత, 

సనైః -శరదృతువునండు (పనన్నమ్ముల్లెయు ౭న CG | జ్యోతిర్భిః:-నక్షతములలో, 

విభావర శారా తలు, (మవం, ఇవ- haw వలె (భువండలమునువ ) 

ననియ ము, ఆయోధ్యానగరస్త్రలు 6 అతిథిని (పీతిపూర్వకమగు దృ షి (పనారము 

చేతన గా దూరమునుండియే వీక్షెం జర్. అది శరద- ఎతువు సండీరీస్వచ్భమగా 

నున్న నక్ష తములతి ర్మాతులు [చువమం ండలమను జూ. _నట్టుండెనట. శర, దా 

తులు వర్ష ముగా నుండునుగావున నీ యపమానముచేత వారు చాలసేపు 

ఆతనిని పేమతో( జూచిరని భావము. నక్మతచ్మకము ఛువవాశబర్దమై 
యున్నదని జ్యోతిర్విదులు చెప్పుదురు. 

a 

య్ 

శ్లో అ యోధ్యాదేవతా వైనం (పశసాయతనార్చిఆ"?, 

అనుదధ్యు రను ధ్యేయరి సాన్ని ధ్యైః (వతిమాగ తై *. సం 

వ్యాఖ్య : _పశసన్తాయతనార్చితాః-| పళ స్త-| శేష్టములగు, ఆయతన- 

డెవాలయములందడు, ఆర్చితాః-పూజింష(బడిన, అయోధ్యా దెవకాః, చ- అయోధ్యా 

నగరమునందలి దేవతలుగూడ, అనుధ్యేయం-అను(గహింపందగిన, ఏనం- 



సప్తదశ సర్గము ఏల్] 

ఈ అతిధిని, |పతిమాగలై ॥-విిగహములందు సం్యకమించియున్న, సాన్ని ధె॥8- 
సన్ని ధాసములచెత, అనుదధ్యుః-అను[ గహించెరె. ఆయోధ్యానగరమునందలి 

దెవాలయస్ట దేవతలు తమ తమ అర్బామూర్తులందు ఆమవాంచ నమనస)_కెంయ చున 

అతిథిని అన్ముగహింఎరని భాపము, “అనుధ్యాన మను[గహః 

అని యుత లమాల. 

శ యావ న్నాశ్య్యాయతే వేది థి షేకజరా వుతా, 

తావ చేవాస్య "వెళాంతు (వతాపః (పాప దుస్ఫహా.. త్ర! 

వ్యాఖ్య : అభిషేక జలాప్ప్రుతా-పట్టాథి షక జలముచెతందదుప(బడిన, 

వేదిః-ఆరుగు, యావర్-ఎంతకాలమున, స, ఆకాంయలే-ఎండలేదో, తావర్, 

ఎవ-అంతకాంముననె, ఆస్య-ఆ రాజుయొక్క, దుస్సహః-సహించుటికు నాథం 

పడని, | పతాపః-ళార్యము, వేలాంతం-సముదతిర పర 
వ్యాపించెను. అతిధికి పట్టాభిషేకము జరిగిన యరుగుమీది తడియైనను ఆర 
ముందే యతని [పఠాపము సము చంరములంపంచు వ్యాపించెను అనంగా 

౮ 

x (DE 

నత(డు గుహా పతాపజంతు(డన వార్త సర్యత వాగబంచెన ఛామెెయు: 

శ్లో. వసిష్టస్య గుం రం తాః సాయకా _స్పన్య ధన్వినం, 
క్తి 4 ఇగ్సెధ్యం య.దుభయే సాధటయయు న్న సంగ", 86 

వ్యాఖ్య : గురోః-రుఆగఫరువగు, పసిష్టస్క-వసిష్టునిరు క గా, మం|| లాః- 

వేదమం|తములు, ఫనినః,తస_ -ధనుర్భారియగు నాయురివిరు.క 
జ 

ల నాఫ్యమును, న నాభయేయుః-సాధంపతకపోపునో, తర్-అ , సాధ్యిం- 
నాధీంప(దగినకార ము, కిం-ఏమున్నది! ఎచయుతెదని య ము. బుం|త 

ములా? మహామహిమో పేతుండై న వసిస్టునిచె నుచ్చరింప(బదుము ్న్నట్టివి. దాణ 

ములాః ఉ త్రము ధాసుష్ము.(డై స ఆరతిగబత [ప్రయోగింపబదువ.న్నట్టఎ. ఇక 

ఆరెండును గలిసి సౌధింప(జాంవెకార ' టమున్నల! పచియు అపి, వానికనా 

ధ్యమ లేరుండె సని భాషము, . 

శ్. స ధర్మస్థసఖః శళ్వ డర (పత్యర్థి నొం సిష్టియము, 

దదర్శ సంశయచ్చేద్యాన్ వ్యవహారా నతం ఓతః. పల 
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వా౭2ఖ్య : ధర్మస్టసఖః-4ర్ముమ. నందు నిలుచువారు మి, తులుగాగల 

వాడును, ee వా(డుగునగు, సః-ఆరాజు, ళళ్వర్ - 

_పతిదినమును, ఆప పత- రన నాం-ఒక [పయోజనవ ను గోరు నట్టి యు 

దానిని వ-తిలేకించు న జనులకు, సంళయ యచ్చెద్వా న్“నంశయములను 

నిర్ణ్వయిండ నట్టి వ- హారాన్-వివాదములగు, న్వయిం-తానే, దదర్శ- 

చూచెను (పరివ్వ రించెను). మకు ళ్ల [తువులయిన వం మ. 

నను న్ న వారి విషయమునను సమానముగా [పవ ంచ నట్టి 

సభ్యులలోగూడినవా(డై ,  ఆలసత ఇములేక [ పతిదినమును ర. 

గూర్చుని, ఒక కార ర్యమునక్తె వాద| వతివాద దములు చేయునట్టి ఆర్థిపత్యర్థం 

ముక్కు వివాదమునందలి న్యాయనిర్హయముకు తానే స యముగాచేయచుకడె 

ననియు, ఓక్ న్యాయాధారిక్త వ ఆట "వవ కిరములను వదిలిపె క [పజా పాలనము( 

జేయుచుండెననియుభావమ. “రాజ్ఞా సభాసదః కారాం రి మి(తేచ యేసమాః” 

అనియు, “వ్యవహారాన్ వ. ప్రశే? "డ్ వి విద్వద్భిః (౧ దాహ్మబై 8నహ” అనియు. 

జెప్పిన ధర) గ్రశౌస్ర్రము ను ఆతిని తప క్ విటించ పక్షవారరహితముగా రాజు ము 

నేలు చుండెనని రాత ర ము, 

శి. తతఃపర మవివ్య కృ సౌమనప్య నివేదికై ౩, 

యు యోగః; పా కాభివ. ఖే గ్త్ 8. 40 ఆగాన్ విజ్ఞాపని'ఫ వై 

ఎ ఏ తతః, పెరం-|పజా పవ హః రదర్శనానంతరము, భృతాగ్ - 

తన సేపకులను, అభిపం క్ర లై చనన్య ని వెటిఆ క అభివ క- ముఖరాగాదు౮ 

కలన రష నసొమనస_- -పసన్న తచెళ నివెదీత ౩-సూచింప(బడినవియు, 

వాకాఖిముఖె ౭- ఫలోన్ముఖములై నవియు నగు, ఏజ్ఞాపనాఫిలై $- విజ్ఞప్తు పు లయొక్క- 

పలముతితే., యుయోజి-పంబంధిపరమ చుండెను. (పజాష్యవహారములు క 
రెంచి వచ్చి, యాసననమున _పసన్ను (డై. కూర్చున్న తనవద్దికి(డేరి తము 

కొరికలు తునవిచెసుకొను పరిజనులకు వారివారి యేఖీష్టములు ser 

కో నియ క్తః కర్మనిష్పలా విజ్ఞపొచ యదృచ్చయా। భృత్యాన్ ధనై ర్యాన 

సు నవోపష్య, షోభ(తాం [వేర్ "లక పనియందు నియోగించెన రాజు ఆ 

ర్రిచేసితిమి ని వచ్చి చెప్పిన ధృత్యుల విజ్ఞప్తికి ఫలముగా ధనముల 
నివి ్శశయడల నటిరాజు (కొత్త త్రవాశై నను నోథలేక సుఖముగా నుండు నన్న 

బృహ స్పతి బతి నీతిసారవచనమును. దాటించుచుందెనని భావము. ఇచ్చటి సౌమనస,, 
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( పుష్పములుగల), ఫలయోజన (పండ్లనిచ్చుట) _పభ్ళ తులచేత ఆత(డొక ఫల 
పృక్షముగా నుండెనన్న భావము వ్యంగ్యము. 

వో, (పజా సదుగు శా గద్యో్యో నభ సేవ నివర్చి ఇాః, 

తస్మింస్తు భూయనీం వృద్ధి. నభసే, తా ఇవాయ నూ. 41 

వ్యాఖ్ణై : పకాః-| పజలు, తద్షురుణా-అతని తం|డియగు కుతునిచేత, 

నభసా - 'గావజమోసముచేత, నద్యః, ఇప -నదులవలె, వివర్థితాః జ 

వృద్దిని(బొందింపబడి యుండిరి. తస్మిన్, తు-ఆత(డు రాజుకా(గానే, నభ సక్టి- 

భా; దపదమాసమునండు, తాః, ఇవ-ఆనదులవలెనే, భూయసీం-అత్యంతమైన, 
వృద్ధిం-అభ్యురయమును, ఆయయుః-హొందిరి. [పజాపోషణము నందు ఆతిధి 

తం| డిని మించెనని భావ 

శ్లో. యదువాన న తన్మిశ్య్యా యద్దదె న జహార తత్, 

సో౭భూద్భగ్న\వతః శ|తూ నుద్ధ్భ్రుత్య (సకిశోవయన్. 42 

వ్యాఖ్య : సః-ఆతిథ, యత్-దాన రక్షణాది విషయకమగు నేవాక? 

న్య “ఉవాచ- ద , తత్-ఆది, మిథాగ, SY యత్ - 

ఏవస్తువును, దదౌ-ఇచ్చెనో, శత్-దానిని, న జహార-మరల వెనుకకు తీసికొన 
లదు. (కింతు- -కాని) క తూన్-కతువులను, ప _పతిరోప 

యన్-మీరలస్థాపించుచు, పగ నరక భగ్న మైన నియమము గలవాడు, 

ఆభూర_అ యె ను. [ప జా షమమున యా డిన మాట 

తప్పక, ఇచ్చినవస్తువ వును మఠల వెనుకకు వీసికొనక నియమమును పాటించు 

న్వు ఉన్న యత(డు, శ తువులను మాతము మొదట స్థాన భష్టులను జేసి, వారు 

'దాసోజహి మని లొంగినపిమ్మట మరల వారి స్థానములందుంచుచు నియమ 

థంగమును జేయుచుండెను. అనగా నతని పహరా స  తుగిరూ శ్రలినాదులు 

శా స్ట్రస మృ్మతములై యుండె నని భావము. 

భో. వయో రూప ఏభూనీనా మేళై కం మః. కార ణము, 
జాని తస్మిన్ సమస్తాని న తస్ఫృోత్సిసి చే మనః, ఓలి 

RV 24 
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వ్యాఖ] : వయోరూ పవిభూతీనాం-యౌవనము, సౌందర్యము, బళ స్ 

రకము ఆను వానిలో, ఏకైకం-ఒక్కటొక్కటియే, మదకారణం-మదమునకు 

హేతువు, తాని-ఆ మదకారణములన్ని యు, తస్మిన్ -అతనియందు, సమసాని- 

చేరియున్నవి, ( తథాపి-అట్టయినను, తస్య-ఆ యతిథియొక్క-, మనః-మనస్సు, 

న, ఊత్సిషిచే-పై పెకి పొంగలేదు (గర్వపడలేదు). వయస్సు, రూపము, ఐశ్వ 

రకము అనునవి యొక్క-టొక్క-టియే గర్వకారణములై నను, అన్ని యు(జేరిన 

యతని మనస్సున మదమురేకె త్త లేదు. అన్ని యునున్నను వినయము వివేకమును 

గలవా(డై యుండెనని భావము. గర్వశబ్దమును, “ఐశ్యర్య రూప తారుణ్య కుల 

విద్యా బలై రపి, ఇష్టలాభాదినా హ్యేషా మవజ్జా గర్వ ఈరితః” అనియు, మద 

శబ్దమును, “మద స్ట్వానందసందోహః సంభేదో మదిరాక తః" అనియు పెద్దలు 

నిర్వచించిరి, “ఉత్సిషిచే” ఉత్ అను నుప సర్గతోంజేరిన షిచ్చజఖ్ కరణే ఆన 

అత్మ నేపది ధాతువునకు లిట్ [పథమపురుష నీకవచన రూపము. 

ల్ ఇత్థం జనితరాగాను |పక్ళృతి ప్యనువానరమ్, 

అతోభ్యః స నవోవ్యాసీ ద్ధ్రఢమూల ఇవ |దుమః. 44 

వ్యాఖ్య : ఇత్గం-ఇట్టు, has eR (పక లతిషు- ను 

జనితరాగాసు (సత్సు)- _కలిగింపంబడిన _పిమగలవారగుచుండ(గా, స 

ఆరాజు, నవ్య, అపి- కొత్త త్తవాండై నను, దృఢమూలః-గట్టిగా నున్న _వేళ్ళుగల, 

[దుమః, ఇవ- -వృక్షమువలె, అకోభ్యః-కదలించుటకు సాధ్యముగానివా(డు, 

ఆసీత్ -అయ్యెను. తన సద్గుణములచేతను, గర్యములేని [ప్రవర్త రనముచేతను 

నిరంతరము పజలకు( దన'పె పె ప్రీతిని గలిగించు కొనుచు నున్న యారాజు గట్టిగా 

_వేళ్ళుబారిన మహావృక్షమువలె గట్టిపడి కొత్తగా రాజ్యాధికారమును స్వీకరించి 

నను శ (తువులు మొదలగువారికి అ|పధ ఎమ్యండుగా నుండెను. 

శో. అనిత్యాః శతవో బావో వి(పకృ్ళష్టాళ్చ తె యతః, 

అతః సో౬భ్యంతరా న్నిళ్యాన్ షట్ పూర్వ మజయ 

(దిపూన్. కక్ 

వ్యాఖ్య : యళః।-ఏకారణము వలన, బాహ్యాః- వెలుపలనున్న, శ తవః।- 

[పత్యర్థులైన రాజులు మొదలగువారు, అనిత్యాః-నిత్యముగా ద్వేషించువారు 
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కారో, తే-వారు, వి పకృష్టాః, చ-_-దూరముగానుండువారో, ఆతః-ఈకారణము 

వలన, స;-ఆత(డు, అభ్యంతరాన్ -లోపల నుండువారును, నిత్యాన్ -ఎప్పుడును 

గన(బడువారును, షట్ -ఆర్లురునునగు, రిపూన్ -కామ।| కోధాదులగు శ తువులను, 

పూర్వుం-మొదట, ఆజయతన్ -జయించెను. వెలుపటనున్న న్ [తురాజుల్లు ఒక ప్పుడు 

ద్యేషించుటయు ఒక ప్పుడు స్నేహమును జూపుటయు జరుగును. పెగా వారు 

దూర|పదేశములందుందురు. కనుక వారు అనిత్య శతువులు. వారికంటే తనను 

విడువక లోపల(జేరి చెడ్డ మార్గమును బట్టించు ఆంత ఇతువులు అపాయమును 

గలిగింతురు. కనుక కామము, కోధము, లోభము, మోహము, మదము, 

మాత్సర్యము అనబడు నార్గురు rf [తువుల నతడు మొదట జయించెను. అంత 

న +(రుజయము గలిగినప్పుడు బాహ్యశ (' తుజయము దుర్గ భము కాదని భావము. 

ళో. పసాదాభిముఖే తస్మిన్ చపలాపి స్వభావతః, 

నిక పే హేమళశేఖేవ (శీ రాసీ దనపాయినీ. 46 

వ్యాఖ్య : స్వభావతః-| పకృతిపిద్ధముగా, చపలా, అపి-చంచలురాలై నను, 

(శ్రీః-రాజ్యలక్మీ. (పసాదాభిముభఖే-నిర్మలమైన దర్శనముగల, తస్మిన్-ఆ రాజు 
నందు, నికషే-ఒరజాతియందలి, హేమరేథా, ఇవ-బంగారపు గీతవలె, అనపా 

యిసీ-తోల(గిపోనిది ( స్థిరమైనది), ఆసీత్ -అయ్యెను. లక్ష్మి స్వభావముచేత 

చపలయే యైనను (పసన్నముఖుడై న యతిథియందు నికషోపలముపెని సువర్ణ 

రేఖవలె స్థిరముగా నుండెను. _పసన్న ముఖు(డగుటచేత నతనివద్దికి వచ్చిన 
వారెవ్యరును ద్వేషమును, అస-తృ ప్తిని( బొందజు కనుక వ్యవహారములుచెడక 

రాబ్యలమ్మీ స్థిరపడియుండేనని భావము. 

ళో. కాతర్యం కేవలా నీతిః శౌర్యం ఇ₹స్వెపద చేష్టితమ్, 

అతః సిద్ధిం స మేకాభ్యా ముభాధ్యా మన్వియేష నః. 47 

వ్యాఖ్య : కేవలా-శార్యవర్డితమై ఒకటియెయెన, ఏతిః- నీతి] యోగము, 

కాతరకం-పిటీకితనము, కేవలం, శౌర్యం-నీతివర్ణితమైన శౌర్య యోగము, 
శ్యాపదచేష్టితం -| కూరమృగచేష్షితము. ఆతః-ఇందువలన, సః- డు, సమె 
తాభ్యాః-కలసికొన్నట్టి; ఉభాభ్యాం-సీతిశౌ ర్యములు రెండింటిచేతను, సిద్ధిం-జయ 

[పాప్తిని, అన్వియేష-వెదకుచుండెను. శార్యములేక కేవలము నీతికౌశలముచేత 
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ఎత్తులకు 'పెయెత్తులు వేయుట పిశికితనమునకు లక్షణము, అదే సితిశా స్త్రము 

నెణుగక కేవలము శౌర్ణముతో శ తువుమీదికి దుముకుట వ్యాఘాదుల [కూర 

కృత్యము వంటిది. కనుక అతిథి తన విజయ[పా ప్తి కెల్పప్పుడును నీతిశౌర్యము 
లను జోడించి పవ ,ర్తించుచుండెనని భావము, “వా ఘాదయో వనచరాః పశవః 
శాధపదా మతాః” అని హరాయుధ నిఘంటువు. 

శో. న తస్య మండలే రాజ్ఞో న్య న్త్మపణీధిదీధితేః, 

అద్భృష్ట్రమభవత్ కించిత్ వ్యభన్వేవ వివన్వతః. 4 

వ్యాఖ్య: న్యస్త పణిధిడిధిలేః---న్య స్త అన్ని దిక్కులకు (బంప(బడిన, 

[పణిధి-చారులే, దీధితేః-కిరణములుగాంగల, తస్య, రాజ్ఞః-ఆ రాజునకు, 

వ్య భస్య-మేమములురెని, వివస్యతః, ఇవ-సూర్యునికివలె, మండలే-తన దేశము 

నందు, కించిత్ -కొంచముగూడ, అదృష్టం-చూ డ(బడనిది ( తెలిసికొనబడనిది), 

న అభవళఠ్-లేకుండెను. మేఘరహితమగు నాకాశమున కిరణ పసారముగల 
సూర్యునికివలె నంతటను చారులనుంచన యతనికి తన రాష్ట్రమునందలి చిన్న 

వస్తువు సపాతము తెలియనిదిలేకుండెను. చారచక్షువై సర్వమును దెలిసికొను 

చుండెనని భావము. 

ఖో, - రా|తిందివ వీజా గేషు య దాదిష్షం మహీ తాన్, 

త ల్సిషే వే నీయోాగన 1 పిక ల్చవరాబ్ముఖ:. 49 

వ్యాఖ్య : రాతిందివవిభాగేమ-రా తియొక్క-యు పగటియొక్క యు 

జాములరూపములగు విభాగములయందు, మహీక్షితాం-రాజులకు, యర్-వఏది, 
ఆదిష్టం-ఈ సమయమున ఎని నాచరింపవలెనని మనువు మొదలగు వారిచేత 
ఉపదేశింపంబడియన్న దో, తత్-దానిని, సః-ఆత(డు, వికల్పపరాజ్ముఖః(సన్ )- 
సంశయములేనివాండగుచు, నియోగెన-నిశ్చయముతో, సిషేవే-సే వించెను 

(అనుష్టీంచెనని యర్థము). మనువు, గౌతముడు మొదలగు ధర్మశా స్త్రజ్ఞులు 
రాజై నవాడు ఏయే సమయములం దేయేకార్యము లాచరింపవలెనో ఉపదేశించి 
యున్నారు. ఆ యుపదేశములను రా తిందివ విధాగములందు నిశ్చయముతో, 

అనుమానింపక, వికల్పములేమేని కలవేమోచూడక [శద్ద్ధలో నత+డాచరించు 

మండెనని భావము. కౌటిల్యుడు అర్థశా స్ఫ్రమునందు కార్యములకు నియోగ 
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వికల్పసముచ్చయము లుండుననిచెప్పి వాని నిట్లు వివరించెను. “అనేనై వోపా 
యేన నాన్యేనేతి నియోగః, అనేన వాక్యేన వేతి వికల్పః, అనేన చేతి సము 

చ్చయః”. 

శో మంత్రః (ప్రతిదినం తస్య బభూవ సవా మం తిఖిః, 

స జాతు సేవ్యమానో౭పి గువద్వారొన సూచి తే. 50 

వ్యాఖ్య : తస్య-అతనికి, (పతిదినం-| పతిరో జును, మం తిధి, సహ-_ 

వలల (నాడ, మంతః-రాజ్యతం్మత విచారము, బభూవ-జరుగుచుండెను. 

సః-అది, సేవ్యమానః, అపి-నిరంతరము ఆవ ర్రింపబడుచున్నప్పటికిని, గుప్త 

ద్వారః- -గోప్యముగా నుంచబడిన _పక టన మార్గములు గలదియగుచు, శాతు- 

ఒకప్పుడు సె సెతము, నసూచ్యలే- వెల్చడింప(బడకుండెను. అతిథి మం|తులతో (గలిసి 

(పతిదినమును రాజ్యతం[త విచారమును జేయుచుండెను. కాని ఆ రహస్యమును 

అభి పాయముద్వారాగాని, ముఖలక్షణములచేతగాని, మాటలద్యారాగాని ఎవ్వ 

రును వెల్లడించుటకు పీలులేని పద్ధతులను గల్పించెనని భావము. 

శో పరేషు స్వేషుచ ఊఉ స్తై రివిజ్ఞాతవరస్సరై 8, 

స్తోఒవస్నరి స ర జాగార యథాకాలం స్వపన్నప. రి] 

వ్యాఖ్య : గవ కాలా కమణములేక , స్వపన్, ఆపి-ని దించు 

చున్నవా(డైనను, సః-ఆతండు, పరమ-శ (తువుల విషయమునను, స్వేషు, 

తనవారి విషయమునను, &ఫైక- నియమింప(పడినవారును, అవిజ్ఞాతపరస్ప రై 8- 

ఒకరినొకరు గు శ్రింపలేనివారును నగు, ఆపసరె రైైః-చారులచేత, జతాగార- 

మేల్కొనియుండెను. (పతిదినము కాలము నతి కమింపక ని దించువాండై నను 
ఆరాజు, శ (తువుల రహస్యములను, సీ్ర్రీయజనుల రహస్యమును సైతము తెలిసి 

కొనుటకు నియమింప(బడిన గూఢ చారులు, తమలోందామగూడ "నొకరినొకరు 

గు ర్రింపజాలనివారగుచు, వారివారి నియమితకాలములందు పచ్చి తెలుపు 

చుండగా సర్వమును రా|తివేళలయందు మేల్కొని తిలిసికొనుచుండెననిభావము. 

త్ విషయమున కామందక నీతిసారమిట్లుచెప్పి నది, “చారో న్విచారయే & త్రీర్ణే 

ష్యాత్మనశ్చ పరన్యచ! పాషండ్యాదీ నవిజ్ఞాతా నన్యోన్య మితరై రపి * త్రీర్థేము 

సహాయులయందు అని యర్థము. 



కిర్ ౦ మవంళపు. 

ళో. దుగ్గాణి దుర్గ వోణ్యాసన్ తస్య రోద్దురపి ద్విషామ్, 

నహి సింహో గజాస్కంది భయా ద్లిరిగువోళయః , ర్ర్£ 

వ్యాఖ్య : ద్విషాం, రోద్దుః, అపి_శ (తువులను ఆడ్డగించు నట్టివా(డై 

యున్నప్పటికిని, తస్య-ఆరాజునకు, దుర్గహాణి- పరులు పట్టుకొనుటకు సాధ్య 
పడని, ' దుర్గాణి-కోటలు, ఆసన్ ఉండినవి. గజాస్క-ందీ-ఏను(గులను జంపునల్లి 
సింహః-సింహము, భయాత్-భయకారణమువలన, గిరుగుపోశయః-కొండగుహల 

యందు పండుకొనునది, నహి-కాదుగదా! ఏనుగులనే చంప(గలిగిన సింహము 

భయమువలనకాదుగదా! కొండగుహలలో పండుకొనునది. ఆది దాని స్యభావము. 

ఆద్దే సర్వళ|తువులను నిర్ణించువా(డై నను ఆతనికి శ్మతుదుర్భేద్యములై న మహీ 
దుర్గాదులై న కోటలు ఉండెనని భావము. ఈ విషయమున మనువు “ధన్య 

దుర్గం మహీదుర్గ మభ్రుర్గం వార్డ్యమేవవా! నృదుర్గం గిరదుర్గంవా సమా శిత్య వసే 

ద్చుధః” అని చెప్పెను. అలంకారము: ఆర్జాంతరన్యాసము. 

క్లో, భవ్యముఖ్యాః సమారంభాః (పత్య వేజ్యా నిరత్యయాః, 

గర్భశాలినధర్మాణ _న్తస్య గూఢం వి వేచిశే. ర్లీ 

వ్యాఖ్య : భవ్యముభ్యాః-శుభమె _పధానముగా(గలవియు, పత్య వేశ్యాః- 

కారక! కమపర్యవెక్షణము గలవియు, నిరత్యయాః-నిర్బాధములును, గర్భశాలి 

సధ ర్మాణ: - పైరుపొట్టలలోనే ఫలించు వరిధాన్యమునకు సమా 

నములును నగు, తస్య - అతనియొక్క, సమారంభాః-కర్మల| పారంభములు, 

గూఢం-రహస్యముగా, విపేచిరే-వలించినవి. అతడు (పజలకు మేలునే కలి 

గించు పనులను ఆరంభించుననియు, ఆరంభించినవి చక్కని పర్య వేక్షణముగలిగి 
విఘ్నములు పొందక నిర్బాధముగా సాగుచు, పొట్టలోనే కంకులేర్పడి పండు 

వరిధాన్యమువలె నిగూఢముగా పూర్తియె వాంధిత ఫలము లిచ్చుచుండెననియు 

భావము. ఒక కార్యము నారంభింపనున్నప్పుడే దీనివలన నీలాభముగలదు, ఆ 
లాభముగలదు, అని _పగల్భములు పలికి తుదకా పనిని విఘ్న ములపాలుచేయు 

నసమర్థ పాలకునివలెగాక “ఫలానుమేయాః (పారంభాః” అను రాజనీతి ననుస 

రించి (పజాహితకార్యములు చేయుచుండెనని తాత్పర్యము, 
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ఖో. అపశేన |పవవృశతె న జాతూవచితో౭౬పి నః, 

వృదా నదిముఖేనై వ (పస్థానం లవణాంభసః . ర్ 

వ్యాఖ్య : సః-ఆతిథి, ఉపచితః, అపీ-వృద్ధిని పొందియున్నవాండై నను, 

జాతు-ఒక ప్పుడుగూడ, అపథేన-బెడ్డమార్గముద్వారా, న [ పవవృతే-పవ రింప 

లేదు. లవణాంభసః-లవణ సము దమునకు, వృద్దా-ఉ ప్పొాంగుటయందును, నదీ 

ముఖేన, ఏవ-నదీ ప వేళ మార్గముద్వారానే, ప నం- పయాణము (నిస్సరణము 

గదా! అత(డెంతగానో యభివృద్ధిని(జెందియు ను ధన రూప శౌర్య గర్యముల 

చేత చెడ్డమా మున. (బవ ర్తింపకుండెను. ముద ముప్పొంగునప్పుడును నదీ 

[పవేశ మా ములనుండియే బయలునకు వచ్చును. అట్టే అతిథి న్యాయమార్గ 
మున రాజ్య లనము(జేయు చుండెనని భావము. ఆలంకారము;:దృష్టాంతము. 

శో, కామం (పకృతివై 'రాగ్యం సద్యః శమయితుం తమః, 
య 

(aan 

యస్య కార్యః (పేతీకారః నత నై ఇవోదపాదయత్ . 55 

వ్యాఖ్య : (పకృతి వై రాగ్యం-దై వికముగా _పజలయందు(గలుగు వైరా 

గ్యమును లెదా ఆపరాగమును, సద్యః-వెంటనె, కామం-చక బాగో లేక స్వేచ్చగా 

శమయితుం-శ మింప(జేయటకు, క్ష్షమః-ళక్తుండి యున్న, సః-ఆరాజు, యస్య- 

ఏవీరాగమునకు, [ పతీకారః-| పతీకారము, కార్యః -చేయవలసియుండునో, తత్ - 

ఆవిరాగమును, నైవ, ఉదపాదయత్-కలిగింపకయే యుండెను. దైవికములగు 

వర్షాభావ దార్మి ద్యాదుల వలన (బతుకుపై నిరాశ, _పభువునందు _పేమరాహిత్య 

మును పొందిన పజలయొక్క అపరాగమును [దవ్యదాన 

కారుణ్యాదులచేత వెంటనే తొలగించుటకు శ రక్తు(డైనయతండు, 

అట్టు చేయుటకు(బూనుకొనక, రాజనీతిరహస ము నెజింగినవా.డై ఎట్టి యసం 

తృ పికి పతీకారముచేయవలసియుండెనో అ యసంతృ ప్తి [ పజలకు కలుగ 

నీయకుండెను. ఉత్పన్న (పతికారముకంటి అ -త్పాదనము మేలుగదా! యన్న 

భావముతో నట్టు మెల(గుచుండిను, (పజల ఆననుర క్రి విషయమున కౌటిల్యు( 

డర్భశా స్రమునం దిట్టు వచించెను. “కీణాః [పకృతయో లోభం లుభ్ధా యాంతి 

విరాగతామ్। విరక్రా యాంత్యమి_తంవా భర్తారం ఘ్నంతివా స్వయమ్" రాజ 

సోషణములేక శీణించిన షజలు లోభ గుణమును పొందుదురు. లుబ్దులెనవారు 

విరాగమును పొందుదురు, విరక్తులైన ప్రజలు తమ రాజుయొక్క. శ్యతువు 
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నైనను జేరుదురు. లేదా తమ రాజునే చంపుదురు అని క్లోకార్థము. కావున నీ 

రహస్యమునెణింగి యతి [పజానురాగమును గోలుపోక రాజ్యము నేలుచుండెనని 

భావము. 

శ్లో శకేర్ణిష్వే వాభవక్ యాతా తస్య శక్తిమతః సతః, 
సమీరణ సహాయో౭౬పి నాంభః (పార్టి దవానలః, 58 

వ్యాఖ్య : శ క్రిమతః, సతః-ళ క్రీసంపన్ను (డై యుంటున్నను, తస్య-ఆ 

రాజుయొక్క, శక్రేషు, ఏవ-తన ళ కికి లౌంగిపోవు | he విషయముననే, 

యా|తా-దండయా త, అభవత్ -జరుగుచుండేెను. రణసహాయః, అపి- 

వాయువు షు తు(డుగానున్న వాడై నను, దవానలః-దెరేణాగ్స, అంభః పార్ధి- 

కాల్చుటకు జలమును వెదకువా(డు, న-కాండుగదా! దవానలము, తనకువాయువు 

సహాయు(డ డై యున్నను కాల్చుటకు జలమును వెదుకక తృణకాష్టాదులనే చూచు 

కొనునట్లు, శ కిమంతుండై యున్నను అతిథి, తనకంటే తక్కువ బలముగల 

శ్ [తువులపెననే దండయా[ తలు. సాగించు చుండెననియు, సమానులు, అధికులు 

నగు రాజులతో సంధిచేసికొనుచుండెననియుభావము. ఇది, “సమజ్యాయోభ్యాం సంద 

ధిత హీనేన విగృహ్హీయాత్ "-సమానునితోను, గొప్పవానితోను, సంధిచేసికొన 
వలెను. తక్కువ బలముగలవానితో యుద్ధము చేయవలెను. ఆని చెప్పిన కౌటిల్య 

సీతియొక్క- అనుసరణము. 

ఖో, న ధర్భ్మ 'మర్భ కామాభ్యాం బబాదే న చ తేన శౌ, 

నార్జం కామేన కామం వా సో ర్రైన సదృశ (స్త్రీషు. ల్ 

వాఖ్య : సః-ఆఅతండు, ఆర్థకామాభ్యాం-అర్ధకా మములచెత, ధర్మం- 

ధర్మమును, 'నబబాధే-న శ ౦ పం జే య లే దు. తేనచ-ఆ ధర్మముచేతను, 
తొ-ఆయర్థకామములను, న- బాధీంపలేదు. అర్థం- అర్థమును, కామేన-కామముచేతను, 
కామంవా-కామమునుగూడ, అర్జేన-అర్ధముచేతను, వార బాఢింపలేదు. | తిమ- 

ఉర్మార్థ కామములు మూడింటీయందును, సదృశః-సమాన్మ ప పత్తి తి గలవాండ 

య్యెను. “ధర్మార్థకామాః సమమేవ సే సవ్యాః యో హ్యేకస క్ర కః సనృపో జఘన్యః" 

అను నీతివచనానుసారముగా ఒక్క పురుషార్థమునందే విశేషముగా ఆసక్తుండుకాక, 
ఒకదానినే మైమరచి సేవింపక, దర్మార్థకామ పురుషార్థములు మూడింటిని కాస్త్ర 
సమ్మతముగా నారాధించెనని భావము. 
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§ = 1 శ్లో, హీనా న్యకుపక రాణి (పవృద్ధాని వికుర్వశే, 

"తేన మధ్యమశ క్తీని మి(తాణి స్టాపిళాన్యతః ర్ఠ్ 

వ్యాఖ్య : మ్మ తాణి-మ్మ తులు, హీనాని -మిక్కిలి క 

వారై నచో, అనుపక ర్రగణి-ఉపకారము చేయ(జాలరు. _పవృద్ధాని-మిక్కి-లి 

యున తస్టితియందున్న వారై నచో, ఎకుర్వతే-విరుద్ధ్య ప పవ ర్తనులై యపకారమును 

వేయుదురు. ఆతః-ఈకార ణమువలన, తేన-ఆతిధథీచేత, మధ్యమళ కీ కీని_అతిక్షీ 

ణులు ఆతి పవృద్ధులును కాని మి|తులు, స్థాపితాని-ఆయాకార్యము లందుంచ( 

ఐడిరి. అతిహినులతోను అత్యున్నతులతోను మై తిచేయట నిరుపయోగముకనుక 

తనకు సములగు మితులతో మై తిచేసి వారినితగినస్థానములందుంచెననిభావము. 

మిత శబ్దము నపుంసకలింగ మెనచో స్నేహితుండనీయు, పుంలింగమైనచో 

సూర్యుండనియు నర్థములు. “మి తంసుహృది మ్మతోజర్కే”" అని విశ్వనిఘం 
టువు, 

ల్లో. పరాత్మనోః పరిచ్చిద్య శక్త్వాదీనాం బలాబలమ్, 

యయా వేఖి రృలిప్పశ్చే త్పరస్మా చా_స్త సోఒన్యధా. 50 

వ్యాఖ్య : స్క-ఆయతిథ, పరాత్మనోః-ళ [తువుయొక్కయు, తన 

యుక్కయు, ళక్త్యాదీనాం-ళ క్రి దేశకాలములు మొదలయినవాటియొక్క-, బలా 
బలం-బలదొర బల్రములను, పరిచ్చిద్య -నిర్హ యించి, ఏఖిః-ఆళ క్యాదులచేత, పర 

స్మాత్ -శతువుకందెను, బలిష్టః ,చేత్ -తానుఎక్కువబలము 

గలవాండైయున్న చో, యయౌ - దండయా త చే సె సె ను, 

ఆన్యథా - అట్టుగాక శతువే పన్న వ్ ఆస్త - నిలిచిపోయెను, 

“యదా మన్యేత భావేన హృష్టం పుష్టం బలం స్యకమ్, పరస్య విప రీత ౧ 

చేత్తదా యాయా దరీన్ పతి, యదాకు స్యాత్ పరిక్షీణో వాహనేన బలేనచ తదా 

సీత (ప్రయత్నేన శనకైః సాంత్యయన రీన్* అనీ మనువు చెప్పినమార్గము 

ననుసరించి తనబలము సంతోషముతో దృఢముగానుండి శ్మతువు తగ్గుదళలో 

నున్నప్పుడు యుద్దము చేయుచును, తానే తక్కువ దశలో నున్నట్లు తోచి 

నప్పుడు బలిష్టుడిన శ తువును మంచి మాటలతో ననుకూలపరచుచు స్వస్థానము 
నుండి కదలకయు రాజ్యమును నిర్వహించెనని భావము, ఈ క్లోకము 56 వ కోక 
మునకు భూషణ [పాయము. 
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థో. కోశేనాశయణీయత్వ మితి తస్యార్ధసంగవాః, 

అంబుగర్భో హి జీమూత శ్చాతకై రథినంద్యతే. 60 

వ్యాఖ్య : కోశేన_ధినమును గూర్చుటచెత, ఆ శయణీయత్యం-ఉ పజీవి 

జనముచేత ఆశ “యింప(దగియుండుట, (భవతి-జరుగును) ఇతి-ఇట్లని, తస్య- 

ఆతనీయుక్క-, ఆర్థసం గహః- -ధనమును జేర్చియుంచుట. అంబుగర్భః-జలము 

గర్భమునందుగల, జీమూతః- మెఘము,చాతకై ః-చాతక పక్షులచేత, అభినంద, తే, 

షొ _ -మెచ్చుకొనంబడుచున్నదిగదా ( సేవింపంబడుచున్నదిగదా). “ధర్మ హేతో 

స్తథార్థాయ భృత్యానాం రక్షణాయచ ఆపదర్ధంచ సంరక్యః కోశో ధర్మవతా 

సదా” 'ధర్మాచీర ణము కొజకును, ఆర్థసంపదను పెంచుటకొఅకును, భృత్యుల 

రక్షణముకొజకును, ఆపదలు నివారించుట కొజకును, ధర్మాత్ము(డగురాజు చేత 

ధనాగారము రక్షింపందగియుండును. అను కామందక నీతి వచనానుసారముగను, 

లోకమున జలగర్భములై న మేఘములనే చాతకములు సేవించుచుండునను 
దృషాంతము నెజి/గియున్నందునను, బహుజనాా శయజీయత్వమును బొందుట కే 

యతడు కోళమును పెంచుచుండెనుగాని లోభముచేత మాతము కాదని 

భావము. 

క్లో. పరక ర్మాపవా= సో౭ భూ దుద్యత "స్వేషు కర్మసు, 

ఆవృణో దాత్మనో రంధం రం|(ఛేషు [పవారళా 

రిపూ౯. రీ1 

వ్యాఖ్య: సః-అతడు, పరకర్మాపహః---పర-ళ | తువులయొక్క_, కర్మ- 

రనరా. వార్తా పచారాది క్ర ర్మలను, అపహః-నశింప(జేయువా(డగుచు 

సే్వేమ-తనవియగు, క్ర ర్మసు-నిర్మాణక ర్మలయందు, ఉద్యతః-ఉద్యుక్తు (డు, 

ఆభూగ్ అయ్యెను. రిపూన్ -శ తువులను, రం[ ధేష-వారి కష్ట నమయముల 

యందు, [పహారన్ -కొట్టుచు, ఆత్మనః-తనయొక గః రం|ధం-వ్యసనాదిక మును 

ఆవృజో త్ -దాచియంచెను. “నాస్యచి [దం పరో విద్యా ద్యిద్యాచ్చి దం పర 

న్యతు। గూ హేత్కూర్మ ఇవాంగాని ర క్నేధ్యివర మాత్మనః" అని చెప్పిన 

మనువు వచనము ననుసరించి తన లోపముల నెజబుకవడనీయక, పరులను వారి 

కష్టసమయములందు జయించుచు, వారి యభివృద్ధికి నాటంక ముల సృజించు చు 

తన దేశపు నిర్మాణకార్య| కమములను సాగించుచుండెను. 
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ఖ్ పిత్రా సంవర్ణితో నిత్యం కృళా,స్రు) 1 సాంపరాయికః, 

తన్య దండవతో దండః స్వదేహాన్న వ్యశిష్యత. 62 

వారిఖ్య : దండవతః-దమనము నెజి(గిన లేదా మంచినూల బలముగల 

వా(డైన, తస్య-ఆ రాజునకు, పితా-తం డిచేత, నిత్యం-|పతిరో జును, సంవ 

రితః-పో షింప(బడి నదియు, కృతా స్త్రః-నేర్పంబడిన య స్త్ర పయోగములుగల 

బియు, సాంపరాయిక $-యుద్ధమునం దుపయోగించునదియు నగు, దండః- 

సెన్యము,స్వదేవోత్-తన శరీరము కంటే, న, వ్యశిష్యత -భిన్న ముగా లేకుండెను. 

తం[డియైన కుకునిచేత తానెట్టు నిత్యసంవర్థితు(డై , కృతాస్తు96డై, సాంపరాయి 

కుడై యుండునట్లు పెంచండెనో, అటే నిత్యమును పోషించి, ఆస్ట 
[పయోగములునేర్చి, యుద్ధమున కర్షమగునట్టు చేయబడిన మూలబలమును 

అతిధి తనదేహమునువలె కాపాడుకొనుచుండెనని భావము. “యద్ధాయత్యోః 

సంపరాయః"” అని యమరము. “దండో యమే మానభేదే లగుడే వమ 

సెన్యయోః” అని విశ్వనిఘంటువు. 

ఆభ వళి సం ళకి i 
శో. సర్పస్యేవ శిరోరత్నం నాస్య శక్తీ త్రయం పరః, 

స చకర్ష పరస్మా_త్త దయస్కాాంత ఇవాయనమ్. రిల 

వ్యాఖ్య : సర్పస్య-పాముయొక్క-, ?రోరత్నం, ఇవ-తల_పెనున 

రత్నమునువలె, అస -ఈరాజుయొక్క, శ క్రి తయం-శ క్రి తయమును, పరః - 

శతువు, న చ” -లాగలేకపోయును. సః-అతండుమా తము, పరస్మాత్- 

శ|తువునుండి, ఆ -ఆ శక్తి [తయమును, అయస్కాంతః - సూదంటు 

తాయి ఆయస౦, ఇవ - ఇనుప ముక్కనువలె, చకర్ష = లాగి 

వేసెను. సర్పము తలపైనున్న మణిని యెవ్వడును లాగలీనట్టు, 

అతనికి(గల శక్తి [తయనును, అనగా _(పభుళ 4, మం(తళ కి, ఉత్సాహళ క్రి 

ఆనువానిలో దేనినిగూడ భగ్న పరుపలేకపోయెననియు నతండుమా తమా 

శ క్రి తయమును స్ట [తువునుండి అయస్కాంతము ఇనుపముక గ్రానువలె లాగివెసె 

ననియు భావము. అతనిముందు శతువులు శ క్రి హీనులై రని యర్థము: ఉపమా 

అలంకారము. 
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శ్లో. 'వాపీప్వివ (సవంతీషు, వసషూవవనేష్వివ, 
సార్థాః నె పరం సృకీయెమషము చేరు ర్వేళ్ళస్వివాదిషు. 64 

వ్యాఖ్య : [సవంతీష-నదులయందు, వాపీషు, ఇవ-దిగుడుబావుల 
యందుదలెను, వనేష-అరణ్యములయందు, ఉ పవనెషు, ఇవ-ఉద్యానవనములండు 
వలెను, అ(చివ-పర్వతములయండు, స్యకియేమ, వేళ్ళను, ఇవ-స్యంతములై న 
యిండ్డయందువలెను, సార్ధాః-వై శ్యులుమొదలగు వర్తకులు, స్వైరం- స్వేచ్చగా, 
చేరుః-తిరుగుచుండిరి. ఆతని రాష్యమునందు వాణిజ్యమును జేయువారు నదీ వన 
పర్యత [వాంతములంచు దొంగలభయముగాని [కూరమృగముల భయముగాని 
లేక స్వేచ్చగా తమ గృహములండువలె( దిరుగుచు వాజిజ్యమును సాగించుచుండి 
రని భావము. 

శో. తపో రవన్ న విఘ్నేభ్య స్తస్కలేళ్ళళ్చ నంపదిః, 
యథాస్వ మాశమె శృ కే వర్చైరపీ షడంశభాక్. 65 

వ్యాఖ్య : విఘ్న భ్యః-విఘ్న ములనుండి, తపః-తపస్సును, రక్షన్ = 
రత్నించుచున్నవా(డును, తస్క- రేభకః-దొంగలనుండి, సంపదః, చ-సంపదలను 
సైతము, రక్షన్ -రక్షించుచున్నవాండును నగు, సః-అతిథి, ఆ(శద్రైః- బహ్మ 
చర్యాద్యా శమముల ద్వారాను, వరః, అపి-_ బాహ్మ ణాది వర్ణ ముల ద్యారాను, 

యథాస్వం-వారివారి యాదాయము నతి_కమింపక, షడంశభాక్ -ఆఅవభాగమును 
పన్నుగాంబొందువానినిగా, చ్యకే-చేసికొనెను. [బాహ్మణాదివర్ణములాచరించు 
తపస్సులకు విఘ్నములు వాటిల్బ నీయక  వైక్యాదుల సంపదలకు దొంగలభయ 
మును బాపి, వారు వారార్జించిన ధనతపోరాసుల (పమాణమునకు దగిన 
యాజవభాగములను పన్నుగా [(గహి౭చుచుండెను. అట్టు రక్షణముచేయగల్లి 
నప్పుడే రాజు పన్నులను దీసికొనుట కర్షుండగునని భావము, 

శో 

య 
ఖనిఖిః సుషువే రత్నం తే(శై: సన్య౭ వనై_ ర్లజాన్, 

దిదేశ వేతనం తనై్మ రశాసద్భృశ మేవ భూః. 66 

వ్యాఖ్య : భూః_టూదేవి, తస్మై -అతని కొజకు, రఇాసదృళం, ఏవం 
రక్షణకు తగినట్టుగానే, వేతనం-భృతిని, దిదేశ-ఇచ్చెను. (కథం-ఎట్లనగా) 
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ఖనిభిః-గనుల ద్వారా, రత్నం-మాణిక్యాది రత్న ములను (జాత్యేక వచనము), 

చేల 98-పొలములద్యారా, సస్యం- పైరును, వనై 8-ఆరణ్యనులద్యారా, గణాన్ - 

ఏనుగులను, సుషువే-కనెను. ఆతడు భూపరిపాలనమును చక గ్రాగౌం జేయు 

చుండుటచెత భూడేవి సంతసించి యతనికిం దగిన వెతనముగా గనులకుండి 

రత్నాలను న్నే తములనుండి పెరు పంటలను, వనములనుండి గజములను సమృద్ధిగా 

నిచ్చుచుండెను. 

క్లో న గుణానాం బంంనాంచ షణ్ణాం ష-బ్యైఖవీ:[కమ-, 
బభూవ క నియోగజ్జ ః సాధనియేము వస్పృష , ౧7 

వ్యాఖ్య : షబ్బుఖివికదుః- కుమా స్వామియొక్క పరా|క మమువంటి 

పరా|క మముగల, సః-ఆరాజుః, షణ్గాం-ఆరై న, గుణా నాం-సంధివి, గహాది 

గుణములయొక్కయు, బలానాం, చ-మూలభ్ళతాంది బలములయుక్కయు, 

సాధనీయేషు-తాను నాధింప(దగినట్టి, పస్తుమ-అర్ధ్థములయందు, వినియోగజ్ఞః- 
ఉపయోగింపవలసిన పద్దతి నెటి(గినవాడు, బధూద-అయియుండెను. 1. సంధి 

పరం*జుతోనేకీభవించుట), 2. విగహము (శ తుషండలముతో యుద్దము 
బేయుట), లి. యానము (తాను ఎకు వ బలవంతు(డుగా,కో లేక శ|తువునకు 
ఫ దము కలిగియున్న ప్కుడో యు మునకు( గదలిలో వుట), షీ 

(దేశకాలముల ననుసరించి గుర్గములం చేరి కదలకుండుట), 5. వై ్యధిభాపము 
(తనపై కిద్దజు శ తువులు వచ్చినప్పుడు, ఒకనితో మతి సికొని రెండవ 
వానితో విరోధించుట) 6. సమ్మాశయము (తాను ₹క్తిహిను( నప్పుడు బల 
వంతు(డగువాని న్మాశయించుట) అనుషడ్గుణములయిక్కయు, థిబల, గజబల, 

అళ్వబల, పదాతిబల, మూలబల, .,ౌబలములన(బడు షడ బలిములయొక శ్రాయు 

వినియోగమెట్లు చేయవలెనో యెతి(గి సాధింపదగిన పయోజనముల నారాజు 
సాధించు చుండెనని భావము. 

శో. ఇతి (కమాత్ (ప ముంజానో రాజసీతిం చతుర్నిధావి, 

ఆకీర్ణా ద|పతీఘాతం న తస్యాః ఫల మాన శే. గ్ర, 

వ్యాఖ్య ; ఇతి-ఇట్లు, చతుర్విధాం- సామాద్యువాయములణే నాల్గువిధము 

లైన, రాజనీతిం-దండనీతిని, [కమాల్-సామ, దాన, భేద దండముల [కమము 
పలననే, (ప్రయుంజానః-| షయోగించుచున్న, స్క-ఆత(డు, జతీర్ణాత్-మం|తి 
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మొదలయిన ఆష్టాదళ సహాయపురుషులనుండి, తస్యాః - ఆరాజనీతియొక్క, 
ఫలం-ఫలితమును, అ పతీఘాతం-ఆ[పతిబందముగా, ఆనశే-పొందెను. తన 
చతుర్విధరాజనీతిని మొదట సామము, తరువాత దానము, పిన్ముటభేదము, ఆ 
పిమ్మట దండము అనువరునలోనే మంతి మొదలగు తీర్థములయందు (సహాయు 
లమైన) ఎవరికిదగినయుపాయమును వారిపై |పయోగించుచు _ దానికిందగిన 
సత్సలితములను పొందెనని భావము. “యోనౌ జలావతారేచ మం శ్యాద్యుష్టా 
దశస్వపి పుణ శేతే తథాపా|తే తీర్థం స్యాత్” అని హలాయుధ నిఘంటువు 
తీర్ధకబ్దమున 8 ములు చెప్పినది. తీర్ణళబ్దమునకు రాజులు సుస్థిరపరి పాలనమునకై 
యేర్పరచుకొ _ అధికారివర్గమని యర్థము. వారు మం త్యాద్యష్టాదళ సంఖ్యా 
కులు : మంతులు, పురోహితులు, యువరాజు, సేనాపతి, దొవారికులు, అంత 
ర్వేశికులు, కారాగారాధికారులు, కోశాధ్యక్షులు, కార్యనియోజకులు, (పాడి 
వాకులు, సేనానాయకులు, నగరాధ్యక్షులు, కర్మాంతికులు, సభాధికృతులు, 
ధర్మాధికారులు, దండపాలురు (పోలీసులు), దుర్గపాలురు, రాన్ట్రాంత పాలకులు. 
అని పదునెనిమిది విధములు. వీరందజును అతనికి లొంగియుండిరని 
తాత్పర్యము. 

శో. కూటయుదవిధిజే2 పి తస్మిన్ సన్మార్గయోధిని, య అ ద్ 0 

భేజే ౬భిసారికా వృత్తిం జయ, శ్రీ) ర్వీరగామినీ. 69 

వ్యాఖ్య : కూటయుద్ధ విధిజ్ఞే, ఆపి-కపట యుద్ధముయొక్క- విధానమును 
ఎజి(గియున్నవాండై నను, సన్మార్గయోధిని-ధర్మపద్ధతియందు యుద్ధము చేయ. 
నట్టి, తస్మిన్ -ఆయతిథి విషయమున, వీరగామిసీ_వీరులనుజేరు స్యభా వముగల, 
జయశ్రీః-జయలక్ష్మి, ఆభిసారికావృ తిం-అభిసారికా నాయిక యొక్క. పద్ధతిని, 
భేజే-అవలంవించెను. అనేకవిధములగు కపటోపాయములతో యుద్ధమునుజేయు 
రీతుల నెణీ(గినవా(డై నను ధర్మమును విడువక చక్క-నిమార్గమున యుద్ధము, 
జేయుచుండిన యారాజును వీరులవద్దకే చేరునట్టి జయలక్ష్మీ అభిసారికవలె 
వెదకికొని వచ్చి ఛెరెననియు, సర్వత జయ మతనిదేయనియు భావము. “కాం 
తార్థినీతు యా యాతి సంకేతం సాభిసారికాో అని అభిసారికా లక్షణము. 

తా, (వాయ; (వళాపభగ్నళ్వా దరీణాం తన్య దుర్గ భః, 

రణో గంధద్విప సేవ గంధభిన్నాన్యదంతినః. 70 
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వ్యాఖ్య : ఆరీణాం-శ | తువులందజును, [పతాపభిన్నత్వాత్ - ఆతని 

[పతాపముచెతనే చెదిరిపోయియుండుటవలన, తస్య-అతిథికి, గంధిభిన్నాన 
దంతినః---గంధ-తన మదవాసనచేతనే, భిన్న -పారిపోయిన, అన్యదంతినః- 

ఇతర గజములుగల, గంధద్విపస్య, ఇవ-మదపు పిను(గునకువలె, [పాయః- 

సాధారణముగా, రణః-యుద్దము, దుర్గ్శభః-లభింపనిచై యుండెను. మదపు 
చేనుం/గుయొక్క. మదవాసనచేతనే దూరము పాణిపోవు సామాన గజములుగల 

గంధగజమునకువలె, తన పతాపముచెతనే భగ్నులగుచున్న శ తుసమూహము 

గల అతిధికి యుద్ధమే దు భిముగా నుండెను. అనయా నత, డంత| పతాపవం 

తుండై యుండెననసియు, రును అతనితో యుద్ధమునకు దిగకుండిరనియు 

భావము. 

జో, (పవృ రా సాయే చంద. సము దో౭పి త ధావిధః, 

స తు తత్సృమవృద్ధిశ్న న చాభూళతావివ డయీ. T1 

వ్యాఖ్య : (పవృద్ధి (సత్మాం) -అభివృద్ధి పూ ర్తివాగానే, చం దః- 

చం దుడు, హీయతే-తగ్గిపోవును, సము దః, అపి-సము[ దుండుగూడ, తథా 

వి ఫః-అట్టివా(డే, సః, తు-ఆరాజన్ననో, తత్సమవృద్ధిశ్చ-ఆచం ద సము దుల 

వృద్ధి వంటి యధివృద్ధిగలవా(డయ్యెను, తావివ (తౌ +- ఇవ) అ వాటీద్దరివలె, 

త్షయీ-నశించువాండు పూ తము నచాభూత్-కాలేదు. ఆత్మంతమైన అభివృద్ధి 

జరిగి సపిమ్మట చం దుండును, సముదు(దును తగ్గిపోవుదురు. ఆతిథి వారివలె 

పూర్ణ వృద్దిని మ్మాతము పొందెనుగాని, వారివలె మగల తగ్గిపోలేదు. వృద్దితప్ప 

నతనికి క్షయము లేరుండెనని భావము. వ్యతిరేకాలంకారము గమ్యము. 

ఓ జ రో 
ళ్ళ ఆ సంత స్తసార్థిథిగమనా దత్కర్థం మహాత కః, 

| సళ శి న్ ల్సి 

ఉదరే రివ జీమూతా: (పొపు ర్ తృత్వ మర్షిన | 72 

వ్యాఖ్య : ఆత్యర్థం-మిక్కి-లి, కృశాః-దరి దులై, ఆర్థిన,-యాచకులై న, 

సంతః-ఏద్యాంసులు, మహత;-గొప్పవా(డై న, తస్య- ఆ రాజుయొక్క, 

అభిగమనాత్ - స న్ని ధి నిజేరు ట వలన, ఉదధేః - సము దముయొక్క-, 

అధిగ మనార్ - సమీపమునకు వెళ్ళుటవలన, జీమూతా $, ఇవ - 

మేఘములుపలె, దాతృత్వం - దానము చేయగల్లుటను, [పాపుః-పొందిరి. 
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మిక్కిలి దరి్శిదులైయుండుటచేత యాచకులుగా మారిన విద్వాంసుకు ఆరాజు 
నాళ యించుటవలన, సము దము నాళ యించిన మేఘములు మొదట కృశించి 

యున్నను సము[ దోదకలబ్ధిచెత దాతృత్యమును పొందినట్టు, వామును ఇతరులకు 

దానము(జేయంగలవారుగా మారిరి. అనంగా నారాజు విద్వాంసులకు దానమున 

కును, భోగమునకును, సరిపోవునంతటి ధనము నిచ్చుచుండెనని భావము. 

శ్లో న్తూూరుపూనః న జిహాయ స్తుత్య మేవ నమాచరకా, 

తథాపి వవృధే తస్య తళ్కారిద్వేషిణో యళ. "గ 

వాాఖ్య : సః-ఆరాజు, స్తుతం, ఏవ-సో తముచేయ(దగిన కార 

జాతమునే, సమాచరన్-చేయచున్నవా. డగుచున్నందున, స్తూయమానః- 
స్లో తముచేయ(బడుచున్న వాండగుచు, జ్మిహాయ-సిగ్గుపడెను. తథాపి-అట్టుసిగ్గు 

పడువా(డై నను, తత్కారిద్వేషిణః---తత్ -ఆస్తోో తములను, కారి-చేయుచున్న 

వారిని, ద్వెష్ ణః-అసహ్మించుకొ నుచున్న, తస్య-ఆయతిథియొక్క-, యళః- 

కీ, వవృధే-వృద్ధినింజెందెను. అతిథి |పజలకు మేలుకలిగించు మంచిపనుల 
నెన్ని (టినో చేయుచుండిను. కాని యాపనులను పురస్కరించుకొని తన నిత 
రులు స్తో తముచేయునప్పుడు సిగ్గుపడుచుండెను. అట్టు సిగ్గుపడుచు స్తోత 
ములుచేయువారిని ఆసహ్యించుకొనుచున్నను ఆతనికీ_ి వృద్ధిచెంది దిక్కులకు 
వ్యాపించెను. గుణాఢ్యునికి తనస్తుతియందు లజ్జక లుగుటయే భూషణమనియు, 

మంచిపనులు చేయుటవలన కీర్తివచ్చుడుగాని “మంచివాండు,  గొప్పవాండు” 
అని పొగడించకొనుటవలన రావనియు భావము.. 

శ్లో. దురితం దర్భనేన ఘ్నళా తత్హ్వార్రేన నువ౯ా తమః, 

(పజా స్టతం|తయాంచ (రో శక త్సూ ఇవోదితః. 74 

వ్యాఖ్య : సః-ఆత (డు, ఉదితః-ఉదయించిన. సూర్యః, ఇవ-సూర్యు(డు 

వలి, దర్శనెన-తనను జూచుటచేత, దురితం-పాపమును, ఘ,న్-నశింప. 

జేయుచున్న వాండగుచు, తత్త్వార్ధన - వస్తుతత్యముయొక్క సమ నముచేత, 

తమః -అజ్ఞానమును (చీకటిని), నుడన్ _తొల(గించుచును, శళ త్-నిరంత 

రము, పజాః-జనులను, స్వతం[తయాంచ కే అ స్యా ధీ లనుగా( 

జేసి కొ నె ను. ఆభుదయ మునుపొ౦ది న అతిధి, ఉదయించిన 
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సూర్యునివలె, తన దర్శనముచేత  హాపమును దొలగించుచు, 

యాథార్థవస్తు _పకటనముచేత ఆజ్జానాంధకారమును నివ ర్తించుచు, నిత్యము 

(పజలను స్వాతం(త్య విలసితులను జేయుచుండేను. సూర్వదర్శనమువలెనే రాజ 

దర నము పాపమును దొల(గించునని మనువు చెప్పెను. “అగ్నిచి త్క-పిలా 

స 9 రాజా విషయ ర్మహోదధిః। దృష్టమా తా పునంత్యేతే తస్మా త్పశ్యేత 

ని గళ క సూర్యుండంధికారమును దొలంగించి సర్వవస్తువులు గోచరము 

చేయుచున్న ట్లత(డును సత్యములను |బకటించుచు _పజలయజ్ఞానమును 

దొల(గించి వారిని స్వాధీనపరమకొనుచుండె నని భావము. 

శ్హో. ఇందో రగతయః పద్మే నూర గ్రిస్య కుముదే౭ ం౦శవః, 

గుణా స్తస్య ఫఏవజే౭.) గుణినో లేిరే౭.ంతరమ్. 7 

వ్యాఖ్య : ఇందోః-చం| దునియొక్క-, అంళవః-కిరణములు , పద్మే-కమల 

మునందు, అగతయః-| ప వేళములేనివి. సూర్యస్య-సూర్యునియొక్క- అంశవః- 

కిరణములు, కుముదే-కలువయందు, అగతయః-| ప వెళములేనివి. గుణినః- 

గుణవంతు(డగు, తస్య-ఆతనియొక్క-, గుణాః-సర్దుణములై తే, విపే, అపి- 

శ తువునందును, ఆంతరం-| ప వేళా వకాళముసు ఫధిరే -పొందినవి. చం|దకిరణ 

నులు కతువై న పద్మమునందు (ప్రవేశించవు, అట్టే సూర్యకిరణములు కలువ 

యందు. [ఐవెశింపవు. రాని యతని సన్షుణములు శ[తువునందును [బవేశించును 

అన(గా నారాజు ఫో తువులకును అపకారము చేయకుండెననియు, శ తువులును 

అతనిని పొగడుచుండిరనియు భావము. 

క్; వశరాభీసంధానవగ౦ యద్యప్యస్య ఏ చేషి తమ, 

జిగి షో రళ్వ మేధాయ ధర్మ మేవ బభూవ తత్, 76 

వ్యాఖ్య : ఆళ్వమేధాయ-ఆశ్వమెధయాగము కొజకు. జిగషోః.-ళతువు 

లను జయింప(దలచిన, ఆస్య-అతిథీయొక్క-, విచేష్టితం-దిగ్విజయరూపమగు 

క్ర లత్యము; [యద్యపి -విఛారింపగా, పరాధిసంధానపరం- పర -ళ (తువులయొక hi 

అఖిసంధానపరం-వంచనా, వధానమే, తథాపీ-అట్టయ్యును. తత్ -అది, ధర్మం, 

ఏవ-ధర్మయు క్రబు, బభూవ -అయియుండిను. ఆకమేధయాగాంగముగా దిగ్వి 

RV 2న 



త/0 = రఘువంశము 

జయమును జేయందలచిన యతని [పవ రనము ఆలోచింపగా శ [తువంచనమే. 

కాని అదియును ధర్మమునకు దూరముగాలేకుండెను. ఆఅనంగా. దననర్వాధిక్య 

మును పరరాజులచేత అంగీకరింపంజేయు పయ. మేకాని వారి సంపదలు కొల్ల 

గొట్టి వారికి కష్టములు గలిగించుట లేకుండెను. “మంత పభావోత్సాహశ క్రి కిఖీః 
పరాన్ సందధ్యాత్” అను కౌటిల్యార్థళా స్త్ర వచనానునరణమెకాని శ తువినా 

శము( జేయదలంపలేదని భావము. ః 

శ్లో, ఏవ ముద్యక (వభావేణ శ్వా స్త్రనిర్దిష్టవ_ర్హ్మనా, 

వృ చేవ చేదో చేవానాం రాజ్ఞాం రాజా బభూవ నః. 77 

వ్యాఖ్య : ఏవం-ఇట్టు, కా స్ర్రనిర్దిష్టవ _ర్మనా-శా స్రముచేత ఉపదేథింప( 

బడిన పద్ధతిగల, [ పభా వేణ-కో శదండములవలన' గలిగిన తేజస్సుచేత, ఉద్యన్ - 

అభివృద్ధిని(జెందుచున్న , సః-ఆయతిథి, వృషా-ఇం|దు(డు, దేవానొం-దేవత 

లకు, దేవః, ఇవ-దేవు(డువలె, రాజ్ఞాం-రాజులకు, రాజా-రాజు, బభూవ- 

అయ్యెను. పూరో క్షరీతిగా అతండు్ కాస్ట్రముపదేశించిన మా మును తప్పని 

[పభావముచేత నభ్యున తిని, ఇందుచు ఖ్ దేవదేవు( నట్టు తాను రాజ 

రాజు (సార్వభౌముండు అయ్యెననిభావము. “ స పతాపః L భావళ్ళ య తేజః 

కోశదండజమ్” -ఆనియమరము. కోశము, రాజ్యపాలనపద్ధతి, పెరుగుటయే 

తేజము, పభావము, _(పతాపము అన(బడునని యర్థము. 

శ్లో, పంచమం లోకపాలానా మూచుః సాధర్మ్యయోగతః, 

భూతానాం మవాతాం షష్ట మష్టమం కులభూభృతామ్. 78 

వ్యాఖ్య : తం-ఆతనిని, సాధర్మ్యయోగతః-సమానధర్మసంబంధము 

వలన (వరుసగా లోకసంరక్షణ, పరోపకార భూభరణరూపములగు సమానగుణ 

ముల పోలికవలన అని యర్థము), లోకపాలానాం-లోక పాలురై న ఇం|ద, 

ఏమ, వరుణ, కుబేరులకు, పంచమం-అయిదవవానినిగను, మహతాం-గొప్పవి 

ఏగు, భూతానాం-పృథివి, జలము, తేజస్సు, వాయువు, ఆకాశము, అన(బడు 

చభూతములకు, షష్షం-ఆజవవానినిగాను, కులభూభృతాం-మ హేం దము, 

లయము, సవ్యాము, శుక్రిమంతము, బుక్షపర్వతము, వింధ్యము, పారియా 

కము, అను స _ప్రకులపర్యతములకు, అష్టమం-ఎనిమిదవవానినిగను, ఊచు ౩. 



సప్తదశ సర్గము త్ర] 

పెద్దలు చెప్పిరి యనియర్థము, ఆతిథి, యిం|దాదులవలె లోకసంరక్షజము 
చేయుచు, పంచభూతములవలె పరోపకారమునుజేయుచు, కులపర్యతములనలె 
భూఖారమును వహించుచు రాజ్యపాలనముంజేయుచుండేనని భావము. 

శో దూరాపవరితచ్చ [తై స్తసాాజ్ఞాం శాననార్చితామ్ 
౧ ళు 1... == యా 

దధుః కిరొొథి ర్భూపాలా "దేవాః పౌరందరీ మివ. 79 

వ్యాఖ్య": భూపాలాః-రాజులందజును,  శాసనార్పితాం--శాసన_అధీ 
కారప తములందు, అర్చితాం-ఉంచ(బడిన( చెప్పబడిన), తస్య-అతనియొక్క, 
ఆజ్ఞాం- ఆజ్ఞను, దేవాః-దేవతలు, పౌరందరీం, ఇవ-ఇందుని యాజ్ఞనువలె, దూరా 
పవర్ణితచ్చతై 9ః-దూరమున(బాజ వేయబడిన ఛ తములుగల, శిరో థిః-శిరస్సుల 
చేత, దధుః-ధరించిరి. దేవతలు ఇం|దునియాజ్ఞను తలధరించినట్టు, ఆత(డు 
శాసనపతములందు చేసిన యానతనీ రాజులందఅును శిరసావహించిరి. “దూరా 
పవర్ణితచ్చ। &' అనుటవలన రాజులందటును తమతమ ఆతప|తములను 
దూరముపె ఆతిథియొక్క యేకచ్చ[ తాధిపత్ణము నంగీకరించి యతనిశాస 
నానువర్తు యుండిరని థావము. “పురందరస్య ఇయం పొరందరీ” అని విగ 
హము. 

nf) 
“శ బుత్సిజః స తథానర్భ దథటీణాఖి రన్షహా[ క తె 

యథా సాధారిణీభూతం నామాస్య ధనదస్య చ, అ 

వ్యాఖ్య: సః-ఆరాజు, మహా కతౌ -అశ్వమేధయాగమునందు, బుత్విజః- 
యజ్ఞముచేయించినవారిని, దక్షిణాధిః-దక్షీజలచేత,  తథా-ఆవివముగా, ఆనర్బ- 
పూజించెను. యథా-ఏవిధముగా, అస్య-ఈ రాజుయొక్క-యు, ధనదస్య, చ- 
కుబేరునియొక్కయును, నామ-పేరు, ' సాధారజీభూతం-సమానమైనదో ( ఏకీభ 
వించినదో). అశ్వమేధ యాగమునందు పొరోహిత్యమును నెజపిన బుత్విజులకు 
ఆ రాజు భూరిదఓిణలిచ్చి సత్కరించెను. అట్టు బహుళధనము నిచ్చుట వలన 
నతనిని జనులు “ధనదుండు, ధనదుండు"” అని పొగడుటచేత “ధనద” నామ 
ధేయ మతనికిని కుజేరునికిని ఒకటిగానే మారినదని భావము. కుబేరుని పేరై 
నప్పుడు “ధనద” శబ్దమునకు “ధనం దయతే-రక్షతి ఇతి ధనదః” అనియు, 
అతిథి పేరై నప్పుడు “ధనం దదాతి ఇతి ధనదః” అనియు వ్యుత్పత్తులు గమ 



ల్రి'/9 రఘువంశము 

నింపవలెనని చారి తవర్ణను(డను రఘువంశ వ్యాఖ్యాత [వాసినది మీక్కి-లి 

సమంజసముగా నున్నది. 

శ్లో. ఇందా ద్వృష్టి ర్నియమిత గదో| దేకవృత్సి ర్యమో౭.భూ 
ద్యాదోనాథః శివజలపథః కర్మణే నౌచరాణాఃమ్, 
పూ'ర్వాపేథీ తదను విదధే కోళవృద్ధిం కుబేర 
నృస్మి౯ దండోపనతచరితం భేజిరే లోకపాలాః. 81 

వ్యాఖ్య : ఇం|దాత్ -ఇం| దునివలన, వృష్టిః- -వర్షము, అభూత్ -కురి సె 

యమః-యమధర్మరాజు, నియమితగదో|దేకవృ త్తి తి నియమిత - సహసా. 

బడిన, గద- రోగములయొక్క-_, ఊ( దేక -అతిశయమునందలి, వృ త్తిః- -వ్యాపారము 

గలవాడు ఆభూత్-అయ్యోను. యాదోనాథః- జలజంతువుల కధిపతియగు 

వరుణు(డు, నౌచరాణాం-ఓడలయందు తిరుగువారియొక్క.., కర్మణే-సంచారము 

కొజకు, శివజలవథః-భ(దతగల జలమార్గము లేర్పరచినవా(డు, ఆభూత్_ 

అయ్యెను. తదను-వారిననుసరించి, పూర్వా పక్షి _పూడ్వలగు రఘువు, రాముడు 

Sees భ క్రిగల, కు బేరః-కు దేరు(డు, కోళవృద్ధిం-ధనసంచయాభి 

వృద్ధిని, విదధే-చే సె . _ (ఇత్జం-ఇట్టు) లోకపాలాః-లోకషాలురై న యిం; దా 

దులు, తస్మిన్-ఆ రాజు విషయమున, దండోప నతచరితం-దండోపనత- శరణా 

గతునియొక్క-, చరితం-నడవడిని, భేజిరే-పొందిరి. “దుర్భలో బలవత్సేవీ 
విరుద్ధా చృంకితాదిభిః, వ ర్రెత దండోపనతో భర్తర్వేవ మవస్థితః" అను కౌటిల్య 

సీత్రి 'ననుగేరించి దుర బలి(డై. నరాజు బలవంతుని సేవించు నట్టు దండోప నతులై న 

దిక్నాలురలో ఇం|దు(డు వర్షములు గురిపించుచును, యముండు [పజలకు రోగ 

వాధను తగ్గించుచును, కు చేరుండు రాజునకు ధనరాసులు గూర్చుచును అతిథి 

యొక్క. రాజ్యుషాలనమున తమంతటతామే సవియపడుచు వళ వరులై యుండి 

రని భావము. 

ఇది మహాకవి కాళిదాస క తే రఘువంశ 

కావ్యమునందలి అతిథివర్ణ నమను స ప్రదళ సర్గ కు 

కేశవపంతుల 'సరసింహశాన్త్రీ 

రచిత తెలు(గు లఘు 

వ్యాఖ్య. 



మహాకవి కౌళిం స కృత 

ఆస రఘువంశము 

అషాదశ సరము 
ఠు a) 

ళా, స వైషధస్య్యార్థప తేః సుతాయా 

ముత్వాదయామాన నిపి.ద్ధశతుం, 

అను నసారం నిషధా న్న గేందాత్ 

సుతం య మావు ర్నిషధాఖ్య మేవ. l 

వ్యాఖ్య : నిషెద్ధళ్ళతుః-నివారింపంబడిన శతువులుగల, సః-ఆయతిథ 

రాజూ, నై షధస్య-నిషధదేశమున కధ్రిపతియగు, అర్థపతేః-అర్థపతి యను పేరుగల 

రాజుయుక్క, సుతాయాం-కుమా_ర్రెయందు, నిషధాత్, నగేం దాత్-నిషధమను 

“పరుగల పఠ్వతరాజముకం టే, అనూనసారం-తక్కు.వకాని బలముగల, పుతం- 

పఘూరుని, ఉత్సాదయామాస-క నెను, యం-ఏ కుమారుని, నిషధాఖ్యం, ఏవం 

నిషధుండు ఆనుపేరు గలవానినిగానే, ఆహుః-అందణును పిలిచిరో. ఏరుండైన 

యతిథి నిషథిదేశాధిపతియగు ఆర్థపతి కూతురును వివాహమాడి యామెయందు 

నిషధుండను కుమారుని గనెనని భావము. “నిషధ” పర్వతము, మెరువునకు 

తూర్పుదక్షి ణభాగములందున్న పర్వత | శేజియనియు, సిషధదేశ రాజధాని 

యుదట ఆ పాంతమునందున్న “అలకాపట్టణ” మనియు, నలునికాలమున వారు 

భారతదేళ పుమధ్య భాగమునకు వచ్చిరనియు పాళ్చాత్యవిమర్శకులయభి పాయము. 

“నై షథస్య” కురు నాది భ్యోణ్యః అనుపాణిని సూ తముచేత నైషధ్యః" అని 

కావలసియున్నను, శీషవివకషయందు “నైషధః” అను అజ్ | పత్యయాంత 

రూపము సాధువే యనివ్యాక ర్తలు నిర్ణయించిరి. 
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ఖో. శేనోరువీర్యేణ పితా [వజామొ 

కల్పిష్యమా కోన ననంద యూనా, 

నువృష్టియోగాదివ జీవలోకః 

నస్యేన సంప త్తిఫలోన్నుఖేన. లి 

వ్యాఖ్య : ఉరువీర్యేణ-గొప్పపరా[ కమముగల వా(డగుటబేత , [(పజాయై- 

_పజారక్షణము కొఅకు, కల్పిష్యమాణేన-సమర్థు(డు కాగలవాడగు, తేన, 

యూనా-ఆ యువకు(డగు నిషధునిచెత, పితా-తం[ డియైన ఆతీధి, నువృష్షి 

యోగాత్ -మంచివర్ష ములు గురియుటవలన, సంప తివలోన్ముఖేన-పండుటకు న 

సిద్దముగానున్న, న స్యేన- పైరుచేత, జీవలోకః, ఇవ-| వాణిసమూహమువలె, 

ననంద-సంతోషించెను. పరా|కమవంతు(డై  యుపకుండైన కుమారుడు 

నిషధు(డు (పకా వాలనము( జేయ(గలవా(డగునని అతిథి, సువృష్షియోగమున 

ఫలోన్ముఖమైన పైరునుజూచిన జీవలోకమువలె హర్షమును జెందెనని భావము. 
ఆలంకారము : ఉపను. 

లో శబ్దాది నిర్విశ్య సుఖం చిరాయ 

తేసి (పతి ప్లాపితరాజశబ్దః, 

కౌముద్వతెయః కుముదావదాశె 

ద్యా మార్టితాం కర్మథి రారురోవా, ఫ్ర 

వ్యాఖ్య : కౌముద్వతేయః-అతిథి, శబ్దాది-శ బ్బస్పర్శాదికమగు, సుఖం- 
సుఖసాధనమైన భోగ్యవస్తువర్గమును, నిర్విశ్య-అనుభవించి, చిరాయ-బహు 
కాలముపిమ్మట, తస్మిన్ -ఆనిషధు(డను పు[తునియందు, ( పతిష్టాపితరాజళబ్దః- 
నీలువ(బడిన రాజశబ్దముగలవా(డగుచు, కుముదావదాత్రై ః-నిర్మలములై న ( తెల్పి 

కలువలవలె స్వచ్చమైన యని (పతిపదార్థము), క ర్మభిః-అళ గమేధాది పుణ్య 

కర శ్రలచేత ఆర్జితాం-సంపొదింపంబడిన, ద్యాం-స్వర్ల మును, ఆరురోహ-ఎక్కెను. 

అతీధిరాజు బహుకొలము రాజ్యసుఖముల ననుభవించి, కుమారుడగు నిషఘని 

థాజానుగాజేసీ, తానొనర్చిన పుణ్యకర్మలఫలమగు స్యర్గమును జేరెను, 
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శో పౌతః కుళస్యాపి కు శశయాత,ః 

ససాగరాం సాగరధీరచేతాః, 

ఏకాతప(తాం భువ మేకవీరః 

పురార్ల లాదీర్గభుజో బుభోజ. 4 

వ్యాఖ్య : కుశేశయాక్షః-క మలదళములవంటి కన్నులుగలవా(డును, 

సాగరధీరచేతాః-సము| దమువలె గంభీరమైన చి త్రముగలవా(డును, ఏకవీరః- 

ఆసహాయకూరు(డును, పురార్గశాదీర్గ ర్ర భుజః._పురార్గళా-నగరముయొక్క- గవని 

వాకిటిగడియవంటి, దీర్చ భుజఃలపొడవై న చేతులుగలవాండును, కుళస్య, పౌ(తః 

ఆపి-కువనియొక,_ మేనుమండగు నిషథు(డు సైతము, ససాగరాం-సము; (దము 

లతో(గూడినదియు, ఏకాతప తాం-తనయొక్కంని ఛ(తమేకలదియు ps 

భువం-భూమిని, బుభోజ-పరిహెలించెను. అందమైన కన్నులుగలవా(డు, లోతైన 

మనన్సుగలవా(డు, ఆసహాయళూరు(డు, ఆశానుబాహువు, కుజనిపౌతు(డు 

నగు నిషధుండు సర్యభూమిని అబ్బా సుక పాలించెనని భావము. 

“శతపతం కుశేశయమ్, తద్విష్క౦భో ఇర్గలంననా” అని యమరము, “వర్దా 

వృ తిపదేషుచ” అను కావ్యాదర్శవచనానుసారముగా నిచ్చటను, ఈ సర్గయం 

చంతటసు “అన్ముపాస' మన(బడు శద్దాలంకారము. 

శ్లో తస్యానలౌజా _స్తనయ. _న్తదంతే 
౧౧ 

వంశ[శయం (పాప నలాభిధానః, 

"యో నడ్వలానీవ గజః పరేషాం 

బలాన్యమృద్నా న్నలినాభవ(_క్ప స. 5 

వ్యాఖ్య : అనలౌజాః-ఆగి, వంటి తేజస్సుగలవాండును, నలాభి ధానః- 

సలుండ నుపేరుగలవాండును ఆగు, తస్య, తనయః-ఆనిషధునియొక స్ట్ కుమా 

రుడు తదంతే-ఆనిషధునియనంతరమున, వంశ | శియం-వంశళముయొక గ్రా రాజ 

లక్ష్మిని, [పాప-పొందెను. నలినాభవ క్ర)ః-క మలమువంటి ముఖముగల, యః_ 

ఏనలుండు, గజః-ఏను(గు, నడ్యలాని, ఇవ-కిక్క-సగడ్డి నేలలనువలె, పరేషాం_ 
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శ్మతువులయొక్క_, బలాని- సైన్యములను, ఆమృద్నాత్ -. తొక్కినలిపివే సెనో 

(మృద-క్షోదే, పరస్మేపది 'శ్నా' వికరణిధాతువునకు లక్షి (ప.పు.ఏ. ॥ 

మదగజము జమ్ముగడ్డి నేలలను [దొక్కివై చినట్టు శ్మతుసైన్యములను నలిపివేసిన 
పీరుండు, నలు(డనురాజు, తం[డియగు నిషధునియనంతరమున రఘువంళ 

రాజ్యలక్ష్మీని( జేపకైనని భావము* ఆలంకొరము : ఉపమ, అను పానము. 

ఖే నభశ్స ర. రీ తయశాః న అేఖే 
య 

నభ _స్తలశ్యామతనుం తనూజమ్, 

ఖ్యాతం నభఃశబ్దమయేన నామ్నా 

కాంతం నభోమాన మిస [పజానామ్. గ్ర 

వ్యాఖ్య: నభళ్ళ రై *-ఆకాశమున సంచరించు గంధర్వాదులచేత, గీత 

యశాః-గానము చేయంబడిన కీర్తిగల, సః-ఆనలుండు, నథ స్తలళ్యా 
మతనుం-ఆకాశ తలమువంటి క్యామలదేహము గలవా(డును, నభళ్ళబ్దమయేన- 

నభః అనుళబ్దముతో (గూడిన, నామ్నా - పేరుతో, భ్యాతం-|పసిద్దు(తును, నభో 

మాసం, ఇవ-శావణ మాసమువలి, _పజానాం-| పజలకు, కాంతం-|పియు(డై న, 

తనూజం-పుతుని, లేబే-పొందెను. గొప్పకీర్తిగల నలరాజు నీలమేఘశ్యాము( 
డగు నభసు(డను కుమారుని గనెననియు, ఆకుమారు(డు _పజలకు గావణ 

నూసమువలె (పియుండయ్యెననియు భావము. శ్యామలదెహము రామునికాలము 

నుండి యీ వంశమువారికి (పియము, (శావణము సస్యాదులతోను, పండుగల 

తోను ఉండునుగనుక (ప జలకు [పియము. అలంకారము : ఉపమాను 

(పాసములు. 

ఖో. తస్మై వినృజ్యో త్రరళోనలానాం 
ధర్మో తర _న]తృభ'వే (పభుత్వమ్, 

మ్కుగై రజర ర్థిం జర సోపదిష్ట 

మదేపాబంధాయ పున రృుబంధ. 7 

వ్యాఖ్య : ధర్మో త్తరః-ధర్మ [పధానుండగు నా నలుడు, (పథవే- 

సమర్థుడైన, తస్మె-ఆ నభసునికొఅకు (నభసునికి), తత్-ఆ, ఉ త్తరకోసలా 
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నాం, పభుత్వం-ఉ త్రరకోసలదెశాధిపత్యమును, విసృజ్య-వదలి పెట్టి (ఇచ్చి), 

జరసా-ముదుసలితనముచేత, ఉపదిష్టం-ఉ పదేశింప (బడిన, మృగైెః, అజర్యం- 

మృగములతో (గలసి యుండు స్నేహమును, పునః-మరిల, అదేహబంధాయ- 

దేవాబంధము లేకుండుటకొ అకు (జన్మరాహిత్యముకొఅకు), బబంధ-క 'పైను. 

నభసు(డు పెరిగి పెద్దవాడై సమర్థుడైన పిమ్మట రాజ్యాధికారమును ఆతని 

కిచ్చి, ధర్మపరాయణు(డగు నలు(డు వార్థక మునందాచరింపవలసిన వాన పస్థ 

జీవితమును ఆరణ్యకమృగములతో నే స్తముకట్టి గడుపుటకు, మోక్షసాధనము 

నకై వనమునకు వెళ్ళెనని భావము. “అజర్యం' అనగా మైతి. “అజర్యం 

సంగతమ్” అని వాణిని నిపాతము చేసెను. అలం : అను పాసము, 

శో. తేన ద్విపానా మివ పుండరీకో 
రు 

రాజ్ఞ మజయో్య్యూ౭జని పుండరీక 5, 

శాంతే పిత ర్యాహృతపుండరీ-క* 

యం పుండరీకాట మివ [+ శః ళ్? 

జార : తెన-ఆ నభసునిచేత, దవానాం-ఏసు(గులకు, పుండరీక ః 

ఇవ-పుండరీకమను పేరుగల చిగ్గశమువలె, రాజ్ఞాం-రాజులకు, అజయ్యః-, 

జయించు టరు శక్కుడుగాని, పుండరీక 8- పుండరీకు (డను పుతు(డు, అజని- 

జనితుండయ్యెను, పితర-తం| డియగు నభసుతు, కాంతే-స్వర్లముంజేరగానే, 

ఆహృతపుండరీకా-తీసికొన(బడిన కేతపద్మముగల, అ్రః-లత్మి , త పుండ 

రీకుని, పుండరీకాషం, ఇప-విష్ణుమూ ర్తినిపలి, _్రతా-ఆ శ యించినదయ్యెనో. 

నథనునికి పుండరీకు (డను పుతు(డు పుపైననియు, అత (డు సామాన్య గజము 

లకు దిగ్గజమగు పుండరీకమువలె రాజులకు ఆఅజయ్యు(డై యుండెననియు! నభ 

సు(ఃడు పూస రాజ్యలక్ష్మి పుండరీకాతప, తడు పుండరీకుని(జేరె 

ననియు భావము. పుండరీకము శ్వేతచ్చ్మతమును సూచించును. విష్ణసామ్యము 

నా విష్ణుః పృథవీపతిః అను వాక గ్రమును సూచించును, అలంకారము : ఉపమ 

అను వాసము. 
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శో స జేమధన్వాన మమోఘధన్వా 

పుతం (వజా మేమ విధానదకమ్, 

శ్యాం లంభయిత్వా తమయోాపపన్నం 

వనే తపః శ్రాంతతర శ్చచార. రి 

వ్యాఖ్య : అమోఘధన్వా-సఫలమైన ధనుస్సుగల, సః-ఆ పుండరీకుడు, 

పజాషేమ విధానదక్షం-|పజాక్నేమమును జేయుటయందు సమర్థుండును, 
క్ష్షమయా-శాంతగుణముచేత, ఉపపన్న ౦-కూడినవాడును నగు, కేమధన్వానం- 

క్షేమధన్వుండను పేరుగల, ప్కుతం-కుమారుని, త్మాం-భూరాజ్యుమును, లంభ 
యిత్వా-పొందునట్టుచేసి, కాంతతర-మిక్కి_లి కాంత గుణము కలవా(డగుచు, 

వనే-అరణ్యమునందు, తపః-తపస్సును, చచార-ఆచరించెను. పేరెక్కిన విలు 
కాండై కొంతకాలము శ [తువులనణంవి, _పజావాలన సమర్థుండును, శాంతిపరు 

డును ఆగు షేమధగ్వుంయ అనుకుమారునికి రాజ్యమును అప్పగించి పుండరీకు(డు 
శాంతఎత్తు(డై వాన పస్టాశళ మమును నిర్వహించుటకు వనమునంజేరెను. “సః 

పుళం క్మాం లంభయిత్వా” లభధాతువు గత్యర్థకమగుటచేత ద్వికర్మకత్వము. 

ఆలంకారము : అను వాసము. 

శ్లో, అనీకినీనాం సమనే౬ (గయాయీ 

తస్య్యాపి చేవ పతిమః సనుతో౬భూత్, 

వ్య|శూయ తానీక పదావసానం 

'ేవాది నామ (తిదివేఇపి యస్య. 10 

వ్యాఖ్య : తస, అపి-ఆకేమధన్యునికింగూడ, సమరే-యుద్ధమునందు, 

అనీకినీనాం- సైన్యవ; ఎమయొక్క-, ఆ|గయాయీ-ముందరనడచు వా(డును, దేవ 

పతినుః-ఇం|దాది తలతో సమానుండును ఆగు, సుతః-కుమారు(డు, 

ఆభూత్-ఉండెను (పుక్టైను). అనీకపదావసానం-“ఆనీక” యనుపదము చివర 
గలదియు, దేవాది-” దేవ” శబ్దము మొదట(గలదియునగు, యస్య, నామ- 

ఎవనియొక్క- పేరు, (“దేవాసీక” యనుపేరు) (తిదివె, అపి-స్యర్గమున సైతము, 

వ్య|సాయత-వి శుతమయ్యెనో. ఆ క్నేమధన్నునికి యుద్ధవీరు(డు, దై వగుణములు 
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గలవాడు నగు "దేవానీకు(డ”ను కుమారు(డు పుట్టి, యతడు భూలోక స్వర్గ 
లోకములందు మిక్కిలి |పసిద్ధు( డయ్యెనని భావము. 

శో పితా సమారాధనతత్సరేణ 

పు శేణ పుతీ న యథైవ తేన, 

పు[త న్రథై వాత్మజవత్స లేన 

న కేన పితా పితృమా౯ బభూవ. |. 

వ్యాఖ్య : సః, పితా-తం, డియయిన ఆవేమధన్వు,డు, సమారాఫన 
తత్పరేణ-పితృ సేవయందు శద్ధగలవాండైన, తేన, పుతేణ-కుమారుండై న 
యాదేవానీకునిచేత, యథై వ-ఏ| పకారముగానై తే, పు[తీ-పుతవంతుడు, 
బభూవ-ఐయుండెనో, తథై వ-ఆ పకారముగానే సఃపుుతః-ఆపుతుండు, ఆత్మజ 
పత్సలేన-కుమారుని మై వాత్సల్యముగల, తేన, ప్మితా-ఆ తం్మడిచేత, పిత 
మాన్ -మంచి తం్మడిగలవా(డు, బభూద-అయియుండెను, శేమధన్వుండు పితృ 

సేవాపరాయణు(డగు పుతునిచెత నెేవిధముగానై తే తనకు సత్పు తుండుగలండని 

మురియుచుండెనో అప్ప దేవానీకుండు పుతవాత్చల్యపరు.డై న తండిచేత తనకు 
పుంచి పితృదేవుండు గలండని గర్వపడుచుండెను. పీతాపుత భావము వారి 
కున్నట్టు పరియెవ్యరికిని లేకుండెనని _పజలు తల(చుచుండిరని ధావము. 

శో. పూర్వ స్తయో రాత్మనమే చిరోఢాం 

ఆత|ోోద్భవే వర్శచతుష్టయన్య, 

ధురం నిధాయెక నిధి ర్లుణానాం 

జగామ యజ్వా యజమాన లోకమ్. 12 

వ్యాఖ్య : గుణానాం-సదుణములకు, ఏకనిధిః-ముఖ్యస్థాన మె, యజ్వా- 

యాగర ర్తయైన, తయోః, పూర్వః-ఆయిద్దజిలో మొదటివా(డగు తండి (నేమ 

ధన్వుడు), ఆత్మసమే-తనకు సమాను(డగు, ఆత్మోద్భ వే- కుమారునియందు 

(దేవానీకుని పెన), చిరోఢాం-బహుకాలము తనచేత భరింపంబడిన, వర్ణచతుష్ట 

యస్య, ధురం-కాహ్మణాది వర్గములు నాలుగింటియొక్క_ రశ్లాభారమును 
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నిధాయ-ఉంచి, యజమానలోకం-యజ్ఞములు చేయువారు చేరునట్టి స్వర్గలోక 

మును, జగామ- చేరెను, తండి కొడుకులగు శేమధన్వ దేవానీకులలో మొదటి 

వాండైన కేమధన్యు(డు తనవలెనే గుణనిధియగు కుమారునిపైన రాజ్యపాలన 
వర్ణధర్మ రక్షణాదుల భారమునుంచి విధి విధానమున యజ్ఞములు చేయువారు 

పొందునట్టి స్యర్గలోకమును జేరెనని భావము. ఆలంకారము : అను పాసము. 

శ్లో. వశీ సుత స్తస్య వళంవదళత్వాత్ 
'స్వేషా మివాసీత్ ద్విమతా మపీష్షః, 

సకృత్ వివిగ్నానపి హి (పయు క్రం 

మాధుర్య మీన వారిణా౯ |గహీతుమ్. 19 

వ్యాఖ్య : తస్య-ఆ దేవానీకునియొక్క_, వశీ-సమరు(డగు, నుతః- 

కుమారుడు, (ముందు చెప్ప(చోవు “అహేనగు'(డనువా(డు) వళంవదతాషాత = 

_ప్రియభాషియగుటవలన, 'స్వేషాం, ఇవ-తనవారికిపలెనే, ద్విషతాం, ఆపి 

శ తువులకుంగూడ, ఇష్టః-| పియమైనవా(డు, ఆసీత్_అయ్యెను. హి-అదియ ప్లే, 
(ప్రయ క్రం- పయోగింప(బడిన (పలుక(బడిన), మాధుర్యం-వాడ్మాధుర్యము, 
సకృత్-ఒక సారి, విఏగ్నాన్ ; అపి-భయపడినవై నను, హారిణాన్ -లేళు, 

గహతుం-వళపరచుకొనుటకు, ఈ'షై-చాలినదై యుండును. చేవానీకుని రుమ+* 
రుడగు అహీనగువు మధురభాషియగుటవలన ఆత్మియలకు వలెనే గోతుపులకుగు 

[పియడై యుండెను. మధురమైన పలుకు ఒకసారి బెదరినవై నను లేళ్ళగు 
పట్టుకొనుటకు ఉపయోగించును. అస్త దేవానీకుని కాలమున భయపడియున్న 

శ తువులందలును అతని కొడుకునకు మాటనేర్పరితనముచేత [(పియమ్తుట్లై 

పోయిరని భావము. ఆలంకారములు ; ఆర్థాంతరన్యాసము, అను వాసము, 

కాం అహీనగు ర్నామన గాం నమ(గా 

మహిన ౯ హు పెవిణః శాన 

యో హీ. సింసర్గ పరాబ్ముఖళ్వాత్ 

వాం. ర వసన వై 'ర్విహీనః. | dh 

వ్యాఖ్య : అహీనబాహు[ దవిణః-తక్కు_వగాని భుజపరా, కమము గలనా 
డును, హీనసంసర్గ పరాజ్మాఖత్వాత్ -నీచుల సహవాసమునరకు ఏిముఖుండగుట 
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వలన, యువా, అపి-యువకు(డై యున్నను, అనర్థెః;-అనర్థములను గలిగించు 
నట్టి, వ్యసనై :-పానద్యూతాదులచేత, విహినః-రహితుడునునగు, యః,అహీనగుః 

నామ-ఏ యహీనగు(తు పూర్యము చెప్పంబడెనో, 'సః-ఆ దేవానీకసుకు(డు, 

నమ గాం-సంపూర్ణ మైన, గాం-భూమిసి, శశాస-ఏలెను. గొప్ప భుజపరా కమము 

గలిగి, నీచుల సేేహము లేనందున వ్యసనదూరు(డై , ఆనర్థ ములకు 

టోనుగాక యుండిన దేవానీకసుతుండగు అఆహీనగుండు రాజ్యము నేలెను. 

“ద్రవిణం కాంచనం ఏ త్తం [దవిణంచ పరాక మః” అని విళ నిఘంటువు. కనుక 

ఇచ్చట (దవిణ లే బ్రమునకు పరా[క మ మని యర్థము. 

శో. గురోః నస చానంతర మంతర జః . 
య 

పుంసాం పుమానాద్య ఇవావతీర్డ ః, 

ఉప[కమె రష్థలితె శ్చతుర్భిః 

చతుర్షిగీళ శృతురో బభూవ. “కేల్ 

వ్యాఖ్య : పుంసాం-పురుషలయొక్క_, ఆంతరజ్ఞః-తారత మ్యము నెజి(గిన 

వాడుగు,  చతురః-నిపుణుండునుగుఅ, సః,చ-ఆ యహీనగుడును, గురోః- 

తండియొక్క, అనంతరం-తరువాత, అవతీర్లః-అవతారమును పొందిన, ఆద్యః, 

పుమాన్, ఇప-ఆదిపురుషుండగు విష్ణవువలె, అస్థలితై 8-ఆ; పతిహతములగు, 

చతుః, ఉపక మైః-నాలుగు ఉపాయములచేత, చతుర్దిగీళ - నాలుగు దిక్కుల 

రును అధిపతి, బభూవ-అయ్యెను. పురుమలయంతరమునెజి(గి, నిపుణు(డై యున 

ఆ యహీనగు(డు తండి పిమ్మట భూలోకమునందవతరించిన మహావిష్ణువువలె 
అ పతిహతములగు సామాడి చతురుపాయముల [పయోగముచేత సర్వశ|తువు 

లను జయించి నేల నాలుగు చెరగులందును తన యాధిపత్యమును నెటిపెనని 

భావము. “సామాదిఖి రుప|కమైః” అను మనువచనమువలన ఉప్మకమ మనంగా 

ఉపాయము. అలంకారములు : ఉపమ, ఆను పాసము. 

శో. తస్మి౯ పయాతే పరలోకయా (తాం 

"జేతర్యరీణాం తనయం తదీయమ్, 

ఉచ్చైః శికస్వ్వా జ్హీతపారియా [తం 

లమ్మీః సి శే వేకిల పారియా తమ్. 16 
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వ్యాఖ్య : ఆరీణాం-ళ| తువులకు, జేతరి-వి జేతయగు, తస్మిన్ -అహీన 

గుండు, పరలోకయా| తాం-స్వర్గమును, [ప్రయాతే (సతి) చేరినవాండుకాంగా , 

ఉవై్బైఃశిరస్త్వాత్-ఉన్నత శిరస్కు(డగుటవలన (గొప్పవాండయినందున), జిత 

పారియా తం-జయింపంబడిన పారియా, తమను కుల పర్వతముగల, పారి 

యాతం-పారియా. తుండను పేరుగల, తదియం, తనయం-ఆయహీనగునిపు తుని 

లక్ష్మీః-రాజ్యలక్ష్మి, సిషేవేకిల-సేవించినదిసుమా! ఏరు(డై న యహీనగుండు 

చివంగతు(డుకాగా అంతకంచదెను ఉన్నతు(డై న యతనిపుు తుండు పారియా[తుని 

రాజ్యలక్ష్మీ సేవించెను. అన(గా నతండు రాజయ్యెనని భావము. హిమవంతము, 

గంధమాదనము, నిషధము, వింధ్య, మాల్యవంతము, పారియా[ తము, హేమ 

కూటము. ఇవి యేడు కులపర్యతములు. ఆలం : యమకము. 

శ్లో తస్యాభవ త్సూను రుదారశీలః 

గ్లః శిలావట్టవిశాలవతాః , 

జితారిపతో౭ పి శిలీముఖై ర్యః 

శాలీనతా మ వజ దీడ్గమానః. 17 

వ్యాఖ్య : తస్య-ఆపారియా తునికి, ఉ దారశీలః-మంచిస్వథా వముగలవా( 

డును, శీలాపట్టవిశాలవశాః -జాతిపలక వలె ఏళాలమైన వక్షస్థలముగలవా(డునగు, 

శిలః-శిలాఖుy(డను, సూనుః-కుమారుండు, ఆభవత్-ఉండెను. ( పుద్రైను). 

యః-ఎవ(డు, శిలీనుఖై ః.బాణములచేత, బితారిపక్షః, అపి-జయింప(బడిన శ (తు 
పక్షము గలవా(డై నను, ఈడ్యమానః-ఆవిషయమున పొగడంబడుచు, శాలీనతాం- 

లజ్జను, అ వజత్-పొందెనో. పారియా తునికి ఉదారశీలు(డు, వకాలపక్షస్సు_ (డు 

నగు శిలాఖ్యు(డను కుమారుండు పుష్టిననియు, ఆ కుమారు(డు శ తు జయమును 

జేసినను తనవిజయమును పొగడునప్పుడు సిగుపడుచు ఏనయవంతు(డై యుండె 

ననియు భావము. కాలీనుండనంగా గర్యములేనివాండనియు నర్థము. “స్యాద 
ధృ ష్టైతు శాలీనః” అనీ యమరము. అలంకారము : అను పానము. 
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శ్లో. త మాత్మసంపన్న మనిందిశాళ్మా 
య 

కృత్వా యువానం యువరాజ మేవ, 

సుఖాని సోఒభుం క నుఖోపరోధి 

వృత్తం హి రాజ్ఞా ముపరుద్ధవృ త్తమ. 18 

వ్యాఖ్య : అనింది తాత్మా-గర్తి ంప(బడని స్యభావముగల, సః-ఆపారి 

య్మాతుడు, ఆత్మసంపన్నం-బుద్ధిసంపదగల, యువానం, తం-యువకు(డగు 

శిలాఖ్యుని, యువరాజం, క ఎత: ఏవ-యువరాజునుగా నభిషేకించియే, సుథాని- 

ఇష్టసుఖములను, ఆభుం క్త-అనుభవించెను. హి-ఎందువలన ననగా, రాజ్ఞాం- 

రాజులయొక్క-, వృత్తం-|పజాపాలనాదిరూపమైన నడవడి, సుభోపరోధి-కార్య 
వాహుళ మువలన సుఖము నడ్డగించునది కనుక, ఉసరుద్ధవృ త్రం-అడ్డంకులుగల 

జీవనపథము గలదియే. పారియాత మహారాజు బుచ్ధిమంతు(డగు కుమారునికి 

యౌవరాజ్య పట్టాభిషేకమును జేసియే తాను ఇష్టసుఖముల ననుఖవించెను. రాజు 

ల నిత్యవ రనము సుథానుభవమునకుచోటీయని కారావాసమువంటిదికనుక కుమా 

రు(డగు శిలాఖ్యునికి [పజాపాలనభారమును వదలి తాను స్వేచ్చ గానుండెనని 

థావము. ఇచ్చట “ఆత్మన్' శబ్దము, స్వభావము, బుద్ధి అను రెండర్థములు 

గలదిగా సుపయోగింప(బడిననది, ఆత్మా యతో ధృతి ర్భుద్ధిః స్వభావో 

(బహ్మ వర్ష్మచ” ఆనియమరము. అలంకారములు: ఆర్థాంతరన్యాసము, ఆను 

_పాసము, 

వ్, తం రాగబంధి ప్వవితృ _ప్తమేవ 

భో గేషు సౌభాగ్యవి శేషభోగ్యవ్., 

ఏలాసినీనా మరతితమాపి 

జరా వృథా మత్సరిణీ జహార, 19 

వ్యాఖ్య : రాగబంధిషు-అనుర _క్తికిగారణములగు, భో గేషు-| సక్పందన 

వనితాదులగు విషయములయందు, ఆవితృ_ప్రం, ఏవ-త్స ప్రిపడనివాడై యుండ 

గనే, విలాసినీనాం-విలాసవతులకు, సొభాగ్యవి శేషథో గ్యం -సౌందర్యాతిశయము 

గలవా(డగుటచేత భోగించుటకర్షు(డై యున్న, తం-ఆపారియ్యాతుని, _ అరతి 
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- తమా, ఆపి-సంభోగించు టకర్ష మైనది కాకున ను, వృథా-వ్యర్థముగా, చుత్చ 
రిజీ- ఓర్పులేనిదై న, జరా-వృద్ధత, జహార-వళపరచుకొనెను. పారియ్యాతుండు 
స్రీ సంభోగాది సుథానుభవములందు పూరిగాం దృ పినిం జందకముందె, విలాస 

వతులకు( గోర(దగిన చక్కందనముగల యతనిని వళపరచుటకొనుటలో రతి 
యెంగ్యలై న వలాసవతులపై మాత్సర్ణ్యమునుబూని, తానుమా్యత మేలభోగింపరా 
దని భోగమున కర్తురాలు కాకున్నను జరి (వార్థక్యము) పృథాగా, అతనిని 

వశపరచుకొనెను. అనగా చక్క-నివా(డైన పారియాతునికి ఎషయసుఖతృ్ఫ ప్తి 
కలుగకముందే ముసలితనము వచ్చెననియు, శిలాఖ్యుండు రాజ్యసుఖములనుభ 

వించెననియు భావము. “జరా శబ్దము స్రీలింగమగుటచేత ఈకల్పనచమత్కార 

ముగానున ్ నది i 

శ్లో. ఉన్నాభ ఇత్ఫుద్గతనామధేయః 

తసా్యాయజార్శొన్నత నాభిరం ధః 

సుతో౬భవత్ పంక జనాభకల్పః 

కృత్స్నన్య నాభి ర్న్యృపమండలన్య. 20 

వ్యాఖ్య : తస్య-ఆిలాఖ్యునికి, ఉన్నాభః, ఇతి-ఉన్నాభు(డని, ఉద్ద 

తనామధేయః-| పసిద్ధి కెక్కిన 'పేరుగలవాండును, అయథార్థోన్నతనాభిరం ధః---- 

అయథార్థోన్న త-ఆసాధారణముగా పెకింగన(బడునట్టి, నాభిరం ధః-నాభిరం 

[ధముగలవాండును (గంథీరమగు నాధి గలవా(డని యర్థము). పంకజనాభ 

కల్పః-విష్టువుతో సమాను(డును, కృత్స్నస్య-సమ స్తమైన, నృపమండలస్య- 

తనరాజ్యముచుట్టును చ కాకారముగానుండిన రాజసమూహమునకు, నాఖభిః-_ 

_పధాను(డై నవా(డును నగు, సుతః-కుమారు.ంశు, ఆభవత్-ఉండెను ( పున్దైను). 

గంభీరమైననాభిగలిగినందునపద్మనాభునితో సమాను(డై ,రాజమండలనునకు చ క 
వర్తియె, కీ ర్రిమంతు(డై న ఉ న్నాభు(డనువా(డు శిలాఖ్యుని ప్కుతుండై రఘు 
వంశమున, బుట్టి యుండెనని భావము. అలంకారము : అను పాసము. “చర 
వర్తి యనగా తన రాజ్యముచుట్టునుగల డెశాధిపతులపై( దనపలుకు(బడియు, 
ఆధిక శ్టమును వారు లౌంగియుండుటయు మొదలగు విశేషములు గలవాండుగా 
నున్న రాజేకాని సర్యభూమండలమునకును అధిపతికాదని చాణక్యార్థకా స్త్ర, 
కామందకనీతిసా రావి _(గంథములవలన( దెలియుచున్న ది. 
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శో నతఃపరం వ జధర 1పభావ 
cc (wn 

స్తదాత్మజః సంయతి వజ"ఫోవః, 
అది ల 

ఒభూవ వణాిికరభూగ అణాయా; 

వటి; పృథివ్యాః కిల వజొణాభ:. 21 

| వ్యాఖ్య : తతః, పర౭-ఆతరువాత, వ్యజధర్మపభాపః-ఇం| దునివంటి 

తజస్సుగలవాండును, సంయతి-యుద్ధమునందు, వ జఘాషః-పిడుగువలె 

సింహనాదము చేయువా,డును, దజణాభః-ప జనాభుండను సెరుగలవా(డును 

నగి, తదాత్మజః-ఆ ఉన్నాభుని కుషారు(డు, షజాకర భూషణా యాః... 

ష్ శాక ర-ప జములగ సులు, తూషణాయాః-ఆలంకారములుగాగల, సృథివ్యాః- 

థభూమికి, పతిః- అధిపతి, బభూవకిల-అయ్యెనట. ఉన్నాభుని యనంతరమున 

ఇం మనవంటి పథావముగలిగి, యుద్ధనులందు మహోవీరు(డై , అతని కుమారు 
డన వజగాభు(డు భూమండలమున కదిపతి యయ్యెనని భావము. వజ శబ్దము 

నరు ఇం దునియాయుఫము, శ స్ర్రము, సుణులకు రం ధమునువేయుసాధనము, 

ప జము, పిడుగు, వ్యతాసనము ఆనునర్థములు గలవని కేశవ నిఘంటువు 

చెప్పుచున్నది. “వ జణాభః" అని “జ” కారయ క్రముగా వ్రాయుటకు ఇది 
నాషవాచకము కనుక ఏకపదముగా భావించుటయే కారణము. “రషాభ్యాం 

నోఐః సమానపద” అని వాజిని సూ తము. తెలుంగు సాహిత్యమునందు 
“ద జగాభుగడనియే వాడిరి. అలంకారము : అను[వాసము. 

శ్లో. తస్మా” గతే ద్యాం సుకృతోపలబ్దాం 

చతృంథవం గంప: ణ మర్ష వాంత”, 

ఉస "శ శతు గం వసుధోపత స్టే 

రితో్నుపవ* రె రుది తే క ఖనిభ 8. 22 

వ్యాఖ్య : తస్మిన్-ఆప, జణాభు(డు, సుక్కతో పలబ్టాం-తన పుణ్యక ర్మఫల 

టగా లభించిన, ద్మాం-స్యర్గమును, గతే సతి) -చేరినవాండుకాంగా, ఉత్గాత 

కోతుం-నిర్మూలింప(బడిన శ తుపులుగలవాండును, క₹ంఖభణం-శంఖణు(డనుపేరు 

RV 26 
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గల, తత్సంభవం-ఆతనికుమారుని, అర్జవాంతా-సము[ దము లంచులుగా. గల 

వసుధ, ఖనిభ్యః-గనులనుండి, ఊదితై ః-ఉత్పన్నములై న, రత్నోపహారై;- 

ఉత్కృష్టవస్తువుల కానుకలచేత, ఊపత స్టే- సేవించెను. వ జణాభు(డు సుకత 

ఫలమగు స్వర్గమును జేర(గా నతని కుమారుడు శంఖణు(డనురాజు శతు 

నిర్మూలనముచేసి రత్నగర్భయగు భూమిని పాలించెనని భావము. అలంకారము ; 
రూపక భేదము. 

శ్లో. తస్యావసానే వారిదశ్వధామా 

పిత్యం [పవేదే వద మశ్విరూపః, 

వేలాతళు మాషిత నె నికాశ్వం 

పురావిదో యం వ్యుషితాళ్వ మావాుః. 28 

వ్యాఖ్య : తస్య-ఆశంఖణునియొక్క., అవసానే-అంతమునందు, హరి 

దశ్వధామా...-హరిదశ్వ- సూర్యునియొక్క-, ధామా-తేజస్సుతో సమానమగు 

తెజముగలవా(డును. ఆశ్విరూపః-ఆశ్వినీదేవతలవంటి చక (దనముగలవా(డును 
నగు ఆతని ప్యుతుండు, పీతం, పదం-తం|డిది యగు నమను, [పపేదే- 
పొందెను. వేలాత దేమ-సము| దతీరములందు, ఊషితసె కాళ్ళం-ఉంచ (బడిన 

సైనికులును, ఆశ్యములునుగల, యం-ఏకుమారుని, పురావిదః- పెద్దలు, వ్యుషి 

తాళ ఏం-వ్యుషితాళ్వుండని, ఆహ్ముః- పిలిచెదరో. శంఖణరాజు మరణానంతరము 

సూర్యతేజస్సు, ఆశ్వినీదేవతల చక్క(దనము గల యతనికుమారు(డు వ్యుషి 

తాజగ(డను రాజు రఘువంళ _ రాజయ్యెను. సము! దతీరమువజకు నతని సైన్య 

ములు గురములు వెినిలుచుటచేత నతనికి వ్యుషితావ్వడు (వి ఊషితా 

శ్వుండు) అను నామము సార్ధకనామధేయమయ్యెనని యందలును గొనియాడిరని 

భావము. ఆలంకారము : అను పాసము, వ్యంగ్యోపమ. 

శ్లో. ఆరాధ్య విశ్వేశ్వర మీశ్వరేణ 

శన డి.తే ర్విక్వసవో విజ, 
ల 

పాతుం సహో విశ్వనఖః సమ|గాం 

విశ్షంభరా మాత్మజమూ ర్తి రాత్ళా. బ్య 
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వ్యాఖ్య : తేన, క్షిలేః, ఈశ్వరేణ-క్షితీశ్వరుండై న ఆవ్యుషీతావ్వనిచేత 

దిశ్వేశ్వరం-కాశీవాసుండయిన శివుని, ఆరాధ్య-ఉపాసించి, విశ్వసహః- విశ్వ 

సహు(డను పేరుగలవాండును, విశ్వసఖః-ఆందజికిని మ్మితుండై నవాండును, 

సమ్మగాం, విళశ్వంభరాం-సమ స్తమైనభూమిని, పాతుం-రక్షించుటకు, సహః- 

సమర్థు(డగువా(డును, ఆత్మజమూ 8-కుమారరూపము గలవా(డునగు, ఆత్మా- 

తానే (ప్వుతుండని యర్థము), విజ -ఉదయించుట జగిగెను. వ్యుషికాజ్వండు 

కాశీనాథుండగు శివుని నారాధించి “ త్మావై ప్వుతనామాసి” అను | శతివచన 
_పకారము తానే “విళసహుత”ను పెరుగలిగి, సర్వమితుండై సర్వంసహను 

వాలింప(గల ప్కుతుండై జన్మించెను. వ్యుషితాశ్వునికి విశ్యసహు(డను కుమా 

రుడు పుఫ్రెనని భావము, "వి పూర్వుకమగు “జసీ-, పాణిగర్వవిమోచనే' 

ఛాతువునకును సహజార్థము మారకుండుటకు “సమాం సమాం విజాయతే”"యను 

పాణిని సూ(తము [పమాణమని మల్లినాథుండు రచించెను. 'విజజ్లే' యనునది 

భావె పయోగము. 

శో, అంశే హిరణాగితరిపోః న జాతే 
యగ 

హిరణగనాభే తనయి నయజ్జ ; 

ద్యిమో మనహ్యూః సుతరాం తరూణాం 

హిరణ్య రేతా ఇవ సానిలో౬భూత్. బర్ 

వ్యాఖ్య: నయజ్ఞః-నీతిజ్ఞు(డగు, సః-ఆవిశ్వసహు(డు, హిరణ్యాకరిపో :- 

చిష్ణవుయొక్క-, ఆంశే-బ్ఞంశయందు, హిరణ్యనాభే-హీరణ్యనాభు(డను "పేరుగల, 

తనయే-కుమారు(డు, జాతే(సతి) పుట్టినవా(డుకా(గా, తరూణాం-వృక్షములకు, 

సహెనిలః-వాయువుతో (గూడిన, హిరణ్యరే తాః, ఇవ-అగ్నివలె, ద్విషాం-శ తువు 

లకు, నుతరాం-మికి-లి, అసహ్యాః-సహించు టకు శక్యముగానివా(డు, అభూత్ - 

అయ్యెను. విశ్వసహనికి విష్వంళతో హిరణ్యనాభు(డను పుతు(డు పుష్టి 

ననియు, ఆత(డు పెద్దవా(డై తం|డికి తోడ్పడ6గా, వాయుదేవునితో గూడిన 

అగ్నికి వృక్షములు తట్టుకొనలేనియట్టు, తండి కొడుకుల [పతాపమునకు 

శ తుపులు తట్టుకొనలేకపోయింనియు భావము. అలంకారము : అను పాసము, 

ఉపమ, 
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ర పితా పిత్చాణా మన్భణ _స్హ మం'తే 

వయస్యనంతాని నుఖాని లిప్పుః, 

రాజాన మాజానుప్లంబి బాహుం 

కృత్వా కృతీ వల్కలవాన్ బభూవ. 26 

వ్యాఖ్య : పిత్యణాం-పితృదేవతలకు, అనృణః-బుణములేని వాడై , 

కృతీ-కృతకృత్యుండై న, పితా-తండియగు ఏశ్వసహు(డు, అంతే, వయసి- 
చివరివయస్సునందు, అనంతాని-వినాళములేని, సుఖాని-సుఖములను, లిప్ప్సుః- 

పొందందలంచినవాండై , ఆజానువిలంచివాహుం -దీర్గబాహువులుగల యయదృష్టవంతు. 
. డగు, తం-ఆ హిరణ్యనాభుని, రాజానం, కృత్యా-రాజునుజేసి, వల్క-లవాన్ - 

నార చీరలను ధరించినవాడు, బభూవ-అయ్యెను, శ [పజయాపితృభ్యః”" ఆను 

| శుతివాక్యముననుసరించి యుత్తమ పు తుండుగలుగుటవలన పితృబుణవిము 

క్తుండై వార్థకమునందు మోక్షము నొందందలంభచినవాండగుచు, భాగ్యవంతుడు 

పరా|కమవంతు(డునగు హిరణ్యనాభు(డను కుమారునికి రాజ్య పట్టాభి షేక ము(జేసి 

తాను వల్కలధారియై వాన పస్టాళ నుమును స్వీకరించి యరణ్యమును బిరనని 

భావము. 

ఖో, కౌసల్య ఇత్యు త్తర కోసలానాం 

పత్యుః పతంగాన్వయ భూవషణసస్టి: 

తసౌస్ధిరనః సోమనుతః నుతో౭భూర్ | 

చేతోత్సవః సోమ ఇవ ద్వితీయః,.  “ ల్ల 

వ్యాఖ్య : ఊ త్తరకోసలానాం-4ఊ త్తరకోసలదేశమునకు, పత్ఫుః-_పభథు 

నవా(డును, పతంగాన్వయభూషణస్య - సూర్యవంశమున కలంకార _పాయు( 

ను, సోమసుతః-యజ్ఞములుచేసినవా(డునునగు, తస్య-ఆ హిరణ్యనాభునికి, 

= తీయః, సోమః, ఇవ- రెండవ చం దునివలె, నే తోత్సవః-నయనానందకరు, 
డ , కౌసల్యః, ఇతి-కౌసల్యుడను పేరున (పసిదృ్భండ్రై న, షొరనః, సుతః-ధర్స 
పత్నికి(బుట్టిన కుమారుడు, ఆభూత్-ఉండేను. ఉ త్రరకోసలదేశాధిపతియై 
సూర్యవంశ భూషణమై యజ్ఞయాగములు నిర్వర్తించిన ఆ హారణ్యనాభు నికి ధర్మ 
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పత్నియందు _పజలకు(దనకును చం|డునివలె కన్ను లపండువు గాపించు 

కుమారు(డుపుట్టి యతండు కౌసల్యుండను పేరున ( బసిద్ధుండయ్యెనని భావము. 

“కోసలానాం రాజా కౌసల్యః” అనియు, “సోమం సునోతి ఇతి సోమసుణగ్ తస్య 

సోమసుతః” అనియు విగహవాక్యములు, 

శ్ యళోఖి రా బహ్మునభం (పకాళః 

స (బహ్మభూయం గతి మాజగామ, 

(బహ్మిష్ట మాధాయ నికే =ధికారే 

(బహ్మిపష్ట మెవ న్వత నుపనూతమ్. 28 

వ్యాఖ్య : ఆ (బహ్మసభం-| బిహ్మని వాసమగు సత్యలోక పర్యంతము, 

యకళోభిః-మంచి కీర్తులచేత, (పకాశః-(పసిద్ధుండగు, , సః-ఆ కౌసల్యుండు, 

[బహ్మిష్టం- బహ్మవే_త్తయగు, _ిహ్మిష్టం-|బహ్మాష్టు(డను పేరుగల, స్యతను 

[పసూతం, ఏవ-తనకుమారునే, నిజే-తనదియగు, అధికారే-, పజాపాలనాధి 

కారమునందు, ఆధాయ-ఉంచి, [బఐహ్మభూయం-| బహ్మత్వమనెడి, గతిం-గమన 

మును, ఆజగామ-పొందెను ( ముక్తుండయ్యెనని యర్థము). భూలోక స్వర్గలోక 

సత్యలోకములం దంతటను వ్యాపించినకీ రిగల యాకౌసల్యుండు ఆత్మత త్త్వ 

వేత్తయు, [బహ్మిష్టుండను పేరుగలవాండునునగు తన కుమారుని రాజ్యాధికారము 

నందుంచి తాను మోక్షమును పొందెనని భావము. రఘువంశ కమమునందు 
కౌసల్యుని పిమ్మట (బహ్మిన్టుండు రాజయ్యెనని తాత్పర్యము. అలంకారము : 

యమకము. హేమా|ది యను రఘువంశ వ్యాఖ్యాత "_బహ్మిష్ట" శబ్దమునకు 
[వాహ్మణభక్తు. డన్నయర్థమును (వా సెను- 

ఖో. తసిళా కులాపీడనిభే విపీడం 

సమ్మ జ్మహీం శానతి శాననాంకామ్, 

| పజా శ్చిరం సుుపజసి [వజేశే 

ననందు రానందజలాపీలాత్యు:. 29 

వ్యాఖ్య : కులాపీడనిభే-వంళమునకు శిరోభూషణము వంటివా(డును, 

సు ప్రజసి-సత్సంతానవంతు(డునగు, తస్మిన్, పజేశే-, పజానాధుడయిన 
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ఆ | బహ్మిస్టరాజు, శాసనాంకాం-రాజశాసన చిహ్నములుగల, మహీం-భూమిని, 

విపీడం-బాధారహీతముగా, నమ్మక్ -చక్క-గా, శాసతి (సతి)-పాలించుచుండగా, 
ఆనందజలావిలాక్ష్యః-ఆనందా శువులతో చెదరిన క న్నులుగల, [ పజాః- పజలు, 

చిరం-బహుకాలము, ననందుః-సంతోషించిరి.  రఘువంశమునకే తలమానిక మై 

సత్సంతానవంతు(డై. దేశమున రాజకాసనములను విరివిగా నిలుపుచు రాజ్యము 

నేలుచుండిన ఆ |బహ్మాష్టుని రాజ్యమునందలి [ప్రజలు ఆనందా పపూరితన్నేతులై 

బహుకాలము సంతోషపడిరని భావము. కుల - ఆపీడ-కులాపీడ. ఆపీడమనగా 
శిరోభూషణ మని యర్థము. 

ఖో పా కతీక్ళతాత్మా గురుసేవనేన 

స్పష్టాకృతిః పతర థేంద కేతోః, 

తం పుతతిణాం పుమ్మరపతనే తః 

పు[తః నమారోపయ ద(గనంఖ్యామ్. 30 

వ్యాఖ్య : గురు సేవనేన- పెద్దల సేవచేత, పాతీకృతాత్మా-యోగ్యముగా, 

జేయంబడిన ఆత్మగలవా(డును, పతరథేం[దకేతోః--ప| తరథేం ద-గరుత్మం 

తుండు, కేతోః-ధ్వజముగాగల విష్ణువుయొక్క-, స్పష్టాకృతిః-స్స _నదేహము 
గలవాండును, పుష్కరప [తన తఈ-కమలదళములవంటి కన్నులు. లవాండు నగు 

పు[తః-పుతు(డను పేరుగల కుమారుడు, తం-ఆ|బహ్మిష్టరాజును, పుతి 

ణాం-పు[తవంతులయొక్క-, ఆగసంఖ్యాం- మొదటినంఖ్యను, సమారోపయత్ - 

ఎక్కించెను. (ఆ్మగగణ్యునిగా( జే సెనని యర్థము). తండి మొదలగువాది 

శ శూషచేత మంచియోగ్యు( డన్న పేరుము పొంది, ఆకారమునందు కేవలము 

విష్ణువుగా. గనంబడుచు, విశాలనే తములు గల పుతుండను రాజు (బహ్మిష్టు 

నికి(ంగలిగి, తం|డిని పు తవంతులలో అ గగణ్యునిగా జేసెనని భావము, 

“యోగ్యభాజనయోఃపా తమ్” అని యమరము. ఆకృతిః కధితా రూపే 

సామాన్యవపుషోరపి" అని విశ్వనిఘంటువు. “ప్కుతః” అన్న _ పేరును లేకలేక 
కలిగి “పుత్” అను నరకమునుండి రక్షించువాండు కనుక ఆ విధముగా నామ 

కరణము చేసియుందురని యూహింపవలెను. 

ఖో వంశస్థితిం వంశక రణ తెన 

సంభావ్య భావీ స సఖా మఘోనః, 
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(A) "ఓ 

ఉపస్సృశళా స్పర్శనివృ త్త లెౌల్య 

(స్రివుష్కు రేషు [తిదళత్వ మాప. ల 

వ్యాఖ్య : స్పర్శనివృ త్తలౌల్యః — స్పర్శ - భోగ్య వస్తువులనుండి, 

నివృ త్త-మరలిన, లౌల్యః-లోలత్వముగలవాడు (గనుక), మఘోనః-ఇం|దు 

నికి, సథా-మి తుండు, భావీ-కాందలంచినవాండై , సః-ఆ [బహ్మిఘ్టండు, వంశ 

కరేణ-వంశమును సాగించువాండగు, తేన-ఆపుతునిచేత, వంళస్థితిం-కుల పతి 
ష్టను, సంభావ్య-సంపాదించి, [తిపుష్కరేషు-మూడు పుణ్యతీర్థములందు, ఉప 

స్పృశన్ -స్నానముచేయుచు, [తిదశత్వం-దేవత్వమును, ఆప-పొందెను. ఆ 

(బహ్మిష్టుండు వై రాగ్యముకలిగి, స్వర్గమును జేరందలంచి తనకుమారునివలన 

వంశము ఉద్దరింప(బడు నన్న నమ్మకము గలవాండై [తిపుష్కరములందు 

(మూడు గంగా పుష్కరములందు)స్నాతుండై దేవత్యమును బౌందెనని భావము, 

శ్లో. తస్య (వభానిర్జితపుపష్పరాగం 

పౌషప్యాం తిథౌ పుష్య మనూత పత్నీ, 

తసి న్నపుష్య న్నుదికే నమ[గాం 

పుష్టిం జనాః పుమ్యు ఇవ ద్వితీయే. ల్రిది 

వ్యాఖ్య : తస్య-ఆపు తాఖ్యనియొక్క, పత్నీ-భార్య, పౌష్యాం-పువ్య 

మీనక్షతయు క్షమగు, తిథౌ-పూర్ణి మాతిథియందు, _పథానిర్థితపుష్పరాగం- 

కాంతిచెేత జయింప(బడిన పుష్యరాగ మణిగల, పువ్యం-పుష్యాఖు (డను కుమారుని 

అసూత-క నెను. ద్వితీయే- రెండవదియగు, పుష్యే, ఇవ-పువ్య నక్ష తమునందు 

వలె, తస్మిన్ -ఆ శిశువు, ఉదితే (సతి) -పుట్టినవాండు కాగానే, జనాః-| పజలు, 

సమ గాం-సంపూర్ణమగు, పుష్టిం-సమృద్ధిని, అపుష్యన్ పోషించు కొనిరి. 

పు తాఖ్యరాజు ధర్మపత్ని పుష్యమాస పూర్ణిమనాడు పుష్యరాగమణీ కాంతులు 

గల పుష్యుండను శిశువును పసవించెననియు, అత(డు పుట్టగానే (పజలు 

పుష్యనక్ష్మత క తకార్యములు సిద్ధించినట్టు సర్వసమృద్ధిని6 బొందిరనియు 

భావము. “పుష్యః పరకృతం హంతి నతు పుష్యకృతం పరః ఆపిద్యాదశ గే 

చం|దే పుష్యః సర్వార్థ సాధక $+" అని జ్యోతిః శాస్త్రము. 
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క్ల మహీం మ హేచ్చః పరికీర్ట్ నూనౌ 

మనీపిణి జై మినయే ౬ర్పితాళ్ళా, 

తస్మా త్సయోగా దధిగమ్య యోగ 

మజన్మనే ఒకల్పత జన్మఖీరుః:. వలీ 

వ్యాఖ్య : మ హెచ్ళః-గొప్పఆళయముగలవాండును, జన్మభరుః-సంసార 

భయముగలవా(డునుఆగు, సః-ఆ పుతాఖ్యుడు, సూనె-కుమారునియందు, 
మహీం-భూమిని, పరికీర్య-_వదిలి పెట్టి, మనీషిజే-|బహ్మవిద్యావే త్తయగు, జైమి 
నయే-జై మిని మహర్షికి, అర్చితాత్మా-ఆర్చింపబడిన దేహేం దియాత్మలు 
గలవాడై (శిమ్య(డై ), సయోగాగ్-యోగనిష్టు(డైన, తస్మాక్-ఆ మినినుండి, 
యోగం-యోగవిద్యను, అధిగమ్య--నెర్చుకొని, ఆజన్మ నే-జ శ్రరాహిత్ణము 
కొజకు, అకల్పత-పూనుకొ నెను, పు తాఖ్యు(డు సంసార ఫీరువై కుమూరుని'పె 
రాజ్యభారమునుంచి జై మినిమహర్షికి శిమ్యండై యోగవిద్య నభ్యసించి జన్మరాహి 
త్యమునుబొంది ముక్తుండయ్యెనని భావము, హెమ్మాది యనువ్యాఖా్యాత జెమి 
నయే మనీషిణే” అనగా యాజ్ఞవల్కుు(డని ఆర్థము వాసి వాయుపురాణమును 
[పమాణముగా(జూ పెను. జైమిని పూర్వమీ మాంసా| పవ ర్తకు(డేకాని బహ్మ 
విద్యాపవ ర్తకుడుగాడన్న _పసిద్ధియే రబా యనుమానమునకు( గారణము. 

శో, తతః పరం తత్స" భవ" (వపేదే 

[(భువోవమేయో (ధువనంధి రుర్విమ్, 

యని న్నభూ జ్ఞ్యాయసి సత్యనంభే 

నంధి ర్జుఏవః సంనమతా మరీజామ్. | 94 

వ్యాఖ : తతః, పరం-ఆ తరువాత, త|తృభవః-ఆ పుష్యాఖ్యుని 
కుమారుడును, |ధువోపమేయః-జాత్తానహిదియ గు [ధువునితో సమానుండును 
నగు, (భువసంధిః-| ధువసంధి యనురాజు, ఊర్వీం-భూపరిపాలనమును, 
[పపేదే-పొందెను. జ్యాయసి-గొప్పవా(డును, సత్యసంధే-సత్యమైన _పకిజ్ఞలు గలవా(డును నగు, యస్మిన్-ఎవనియందు, సంనమతాం-లొంగిపోయీన, 
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అరీణాం-శ [తురాజులయిక్క-, సంధిః-సంధి, భవః -సిరమైనది, అభూత్ _ 

అయ్యెనో. పువ్యాఖ్యుని పిమ్మట అతని కుమారుడును " ధువునివంటి సద్గుణ 

ములు గలవాడును ఆగు “చుపసంధి” యనురాజు రఘువంశమున వెలసెను. 

గొప్పవా(డును సత్యసంధుండునగు ఆ[ధువసంధి శ, తురాజులు లొంగిపోయి 

కాళ్వతముగా మి తత్వసంధిని( జేసికొ నుటచేత సార్థక నామధేయుండయ్యెనని 

శ్లీ'- నుతే శిశావేవ నుదర్శనాఖ్యే 
ధర్యాత్య యేందుపిఏయదర్శ నే సః, 

మృగాయతాతో మృగయావివోరీ 

సింహా దవాప ద్వివదం నృసింహాః. ఫిర్ 

వ్యాఖ్య : మృగాయతాక్షః-లెడి కన్నులవంటి విశాల నే, తములు గలవా, 

దును, సృసింహః- పురుష| శేష్టుండును నగు, సః-ఆ|ధవసంధి, దర్శాత్యయేందు 

(పి యదర నేాలాదరా త రయ-అమావాస్యముగింపునందలి, ఇందు-చం[దునివలె, 

(పియదర నే-చూడముచ ఎటయైనవా(డగు, సుదర్శనాఖ్య-సుదర "నుండను పేరుగల 

సుతే-కుమారు(డు, శిశౌ, వీవ-పసివాండై యుండగానే, మృగయావిహారీ 

(సన్ )-వేటకై వెప్ళుచున్నవా(డగుచు,  సింహాత్-సింహామువలన, విపదం- 
మరణమును, ఆవాపర్-పొందెను. చక్క-నివా(డు ఏరుండు నగు (ధువసంధి, 

_పతిపచ్చం దునివలె దర్శనయుండై యున్న సుదర్శనుండను తన కునూరుండు 

మిక్కిలి పసివాదై యుండగానే, మృగ యావ్యసనమునందు. దగిలి యరణ్యుము 

లలో దిరుగుచు సింహముచేత( జంపంబడెనని భాపము. వ్యసనాస కి యెన్నడును 

ఆనర్థావహమేకదా! 

శి". స్వగ్షామ్న స్తస్య త మైకమత్యా 
ష్ గి ది రా 9) 

దమాత్యవర్గః కులతంతు మేకమ్, 

ఆఅనాథదీనాః (పక్ళతీ రవేక్య 

సాశకేతనాథం ఏధివ చ్చకార. 96 

వ్యాఖ్య : స్వర్గామినః-స్యర్గమును జేరిన, తస్య-ఆ| ధువసంధియొక్క., 

అమాత న్ట్వర్ల 8-మం| తిమండలి, అనాథ దీనాః- [పభురహితులై నందునశోచనీయులళై 
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యున్న, [పక తిః- (పజలను, అవెక్ష్య-చూచి, కులతంతుం-వంశా వలంబనమై, 

ఏకం-ఒక్కడుగానే యున్న, తం-ఆసుదర్శనుండను బాలుని, ఐకమత్యాణ్_ 

ఏకాభి పాయమువలన,  విధివత్-శా స్ర్ర పకారముగా, సాకేతనాథం-అయోధ్యాధి 
పతిని, చకార-చే సెను. [భువసంధి మరణింపగానే అతని మంతులు, అరాజక 

మైన దేశమునందలి (పజల దీనావస్థనుజూచి, ఏకై కవంశాంకురమైయున్న సుద 

ర్శునుండనుబాలుని శాస్త్ర[పకారము సాకేతనాథునిగా నభిషేకించి, యైక మత్య 
ముతో తాము రాజ్యపాలనమును సాగించిరని భావము. 

థో. నవేందునా త న్నభసోపమెయం 
స్త్ర శాబె కసిం పాన చ కాననేన, 

రఘోః కులం కుట్మలపుష్క_ రేణ 

తోయేన చాపౌఏఢ నలేం[ద మాసీత్. 87 

వ్యాఖ్య ౩ అ పౌఢనరేం దం-వయసువచ్చినరాజులేని, తత్, రఘోః 
కులంఎఆరఘువంశము, నవెందునా-బాలచం దుండుగల, నభసా-ఆకాశముతోను, 

శాబై. కసింహేన-౬ కేపిల్ప సింహముగల, కాననేనచ-ఆరణ్యముతోను, కుట్మల 

పుష్కరేణ-మొగ్గగానున్న  యొక్కకమలముగల, తోయేనచ-జలముతోను, 
ఉ పమేయం-పోల్చుటకు(దగినదిగా, ఆసీత్-ఉండెను. పెద్దలులేక ఒకేయొక 

జాలునితో నున్న యారఘురాజులవంశమప్పుడు బాలచం|దునితోనున యాకా 

శముతోను, ఒకెసింహపు పిల్టగల యరణ్యముతోను, ఒక, తామరమొగ్గతోనున 

సరోవరముతోను దోల్పందగియుండెనట. బాలచం[ద సింహశా బక కుట్మలపుష్క 

రోపమానములచేత సుదర్శనబాలు(డు వర్థిష్ణువు, శౌర్యవంతు(డు, (శ్రీమంతు, 

డును గాంటోవుచున్నాడను భావము వ్యంగ్యము. అలంకారము; ఉపమాభేదము. 

ళో, లోకేన భావీ పితురేవ తుల్యః 
నంభావితో మౌలిపరిగంవో త్సః, 
దృష్టో హీ వృణ్వన్ కలభపమాణో 
2_పాస్ధిశాః పురోవాత మవాప్య మేఘః. 88 

వ్యాఖ్య: సః-ఆ బాలు(డు, మౌలిపరి గహాత్_కిరీటస్వీకారమువలన, 

సితుః-తం డికి, తుల్యః, ఏవ-సమానుండే, థావీ-కా(గలడని, లోకేన-జనముచేత, 



అమోదశ నరము 895 
టి గ 

సంభావితః-ఊహింప (బడెను, (అది యు కదే), కలభ పమాణః, అపి. ఏనుగు 

పిల్ణంతదిగానున్నను, మేఘః-మీఘము,  పురోవాతం-ముందుకునడపుగాలిని, 

అవాప్య-పొంది, ఆశాః-దిక్కులను, వృణ్వన్ -ఆవరించుచు, దృష్టః, హి-చూడ( 

బడుచున్నది గదా! కిరీటము ధరించి రాజ్యసింహాసనము నెక్కిన యాబాలు(డు 

తండికి సమానుడు కాంగలండనియె లోకము భావించెను. మొదట నేను(గుపిల్హ 

వలె చిన్న గానున్నను ముందుకునడుపు వాయువుతో సంబంధమును బొందిన 

మేఘము అన్ని దిక్కులకును వ్యాపించుట చూచుచున్నాముగదా! అల్లే రాజ్యాధి 
కార మం[తి సహాయములతో నీతండును వృద్ధింజెంచుననుటలో సంశయములేదని 
భావము. అలంకారము : దృష్టాంతము. 

శ్లో, తం రాజవీథ్యా మధివా సి యాంత 

మాధోరణాలంవిత మగ వేవమ్, 

షఢ్వర్ష దేశీయ మపి పిభుత్వాక్ 

వై తంత పౌరాః పితృ గారవేణ. 99 

వ్యాఖ్య =: రాజవీథ్యాం-రాజమార్గమునందు, అధిహ స్తి-ఏను(గుమీద, 
యాంతం- ఎక్కి వెళ్ళుచున్నవా(డును, ఆథోరణాలంబితం-మావటివానిచేత (బట్టు 
కొన(బడినవాండును, ఆఅగ్యవెషం-ఉదారమైన రాజ వేషముగలవా(డును, వడ్వర్ష 

దేశీయం, అపి-ఇంచుమించుగా నాఖుసంవత్సరముల బాలుండై యున్నను, తం- 

ఆ సుడర్శనుని, ఫౌరాః-పురజనులు, [పభుత్వాత్-_పభు యున్నందువలన, 

పితృగౌరవేణ-తం|డియందెట్టిగౌ రవము గలిగియుండిరో అ గౌరవముతోనే, 
(పైషంత-చూచిరి. రాజవీథిలో నేనుగుమీద మావటివాని . బట్టుకొన(బడి, 

మనోహరమైన వేషముగలిగి వెళ్ళుచున్న సుదర్శనుండను ఆరేం బాలుని పౌరులు 
[పభుగౌరవముతో ( జూచిరని భావము. “అధిహస్తి విభ క్ష్య మున అవ్యయీ 
భావము. “షడ్వర్షదేశీయం” ఈ షదసమా ప్రియందు వచ్చిన “ శీయర్” [పత్య 

యాంతము, 

ళో కామం న సోఒకల్పత వెతృకస్య 

సింహో సనన పితిపూరణాయ, 

శకోమహిమ్నా పున రావృతాత్మా 

తచ్యాస్థిప చామీక ర పింజరేణ. 40 
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వ్యాఖ : సః-ఆసుదర్శనబాలుండు, వెతృకస్య-తం|డిదియగు, సింహాస 
నస్య-సింహాసనమునకు, కామం-సరిగా, [ పతిపూరణాయ-నింపుటకొజకు, న, 
అకల్పత-చాలినవాండు కాలేదు. బామీకర పింజరేణ-బంగారపువాంతిగల, తేజో 
మహిమ్నా, పునః-తేజస్పంపదచేతనై లే, ఆవృతాత్మా -ఆవరించిన దేహముగల 
వాండగుచు, తక్-ఆసింహాసనమును, వ్యాప-వ్యాపించెను. ఆసుదర్శను(డు 
పసివా(డగుట వలన తనతం డీ గూర్చొసు సింహాసనమునందు శరీరముచేత 
నిండుగా. గూర్చొనలెకపోయెను గాని అతని చుట్టును వ్యాపించిన బంగారు 
భాయగల లేజస్సంపదచేత మాతము పితృసింహాసనమును పూర్తిగా వ్యాపించె 
నని భావము. రాజునకు శరీరముకంటే తేజస్సు ముఖ్యమను విషయము 
సూచితము. 

pie తస్మా డధః కించి దివా పిర్లాం 

వసంస్పృశం తౌ తవనీయపీఠమ్, 

సాల క్లకౌ భూవతయః విసిద్ధె 

ర్వవందిరే మౌలిథి రన్య పాడా. 41 

వ్యాఖ్య : తస్మాత్ -ఆసింహాసనమునుండి. అధః-, కిందికి, కించిదివ- 
కొంచముగా, అపితీర్డ్-| వేలాడుచున్న వియు, తపనియపీఠం-బంగారపు వాద 
పీఠమును, ఆసంస్పృశంతౌ-చిన్న గానున్నందున తాకనివియ, సాల క్తకౌ-_ పారాణి 
పూయంబడినవయునగు, ఆస్య-సుదర్శనునియొక్క_, పాదొ-ఆడు గులగు, భూప 
తయః-సామంతరాజులు, (పసిద్ధః-జొన్న త్యముగల, మౌలభిః-కిరీటములచేత, 

ఇ ఇల ఆ వవందిం-నమస్కరించిరి. అట్టు సింహాసనమునందు కూర్చున 
పాదములు (కిందికి _వేలాడుచు, పాదపీఠమును స్పృశింపలేనివై యున్నను లాక్షా 
రసపు పారాణితో నలంకరెంపబడి యున్న యీచిన్నియడుగులను సామంతరాజులు 
తాము రఘువంళ చ్యకవర్తలకు విధేయులై యున్నందున పాదపీఠముపైవంగి 
యెత్తుగానున్న తః. కిరీటములచేత నాపాదములను ' దాకుచు నమస్కరించి లని 
భావము. 

సుదర నుని 

ళో మణా “మహానీలి ఇతి పథావాత్ 
అల్బపిమాణేఒపి యథా న మిఛ్యా, 



అమ్టైదళ సర్గము 997 

శబ్దో “మవహోరాజి' ఇతి వ%తీత; 

తథైవ తస్కి౯ యాయు జీ 2.0 కేఒపీ, 42 

వ్యాఖ్య : అల్ప పమాఖే, అపి-మిక్కి-లి చిన్నదిగా నున్నప్పటికిని, 

మణా-ఇం దనిలమణి విషయమున, _పథావాత్ -కాంతిమంత మై యుండుటవలన, 

మహానీలః, ఇతి- “మహానిలొ మను శబ్దము, యశా-ఏవిధముగా, మిథ్యా- 

అసత్యము (ఆర్థరహితము), న-కాదో, తథె ఏ (తథా --ఏవ)-అపే, అర్భకశే, 

ఆపి-బాలు(డై యున్నను, తస్మిన్ -ఆసుడర్శగునియందు, (పతీతః-| పసిద్ధమైన, 

మహారాజః,  ఇతి- “మహారాజ్ ఆగు శబము, నమిశ్యా-అసత్యముకానిదై , 

యుయుజే-సంబంధిముకలదియె యుండెను. ఎంతచిన్న _పమాణముగలదై నను 

ఇం|దనీలమణిని “మహానీల” మని లోకము హ్యడహరించుచున్నట్టు ఆర్భకుండై 
యున చు సుదర్శఃని “మహారాజు” అసి జనులు, సామంతరాజులు పిలుచు 

చుండిరనియు, అతని రేజస్సు, వంశ పతిష్ట దానికిందగియు౦ డె ననియు 

థావము. దముహత్వము గుణాధీనముగాగి శరీరాధీనము కాదుగదా. 

శ్ పరక్ణాంతి సంచారిత చామంన్వు 

కపోలటోలోభయ కాకపజాూత్, 

గసాంన నా దుచ+రితో వాద: 
౯, wl 

చస్ఫె" ల వేలాన౧పి నార్ల వానామ్, 48 

వ్యాఖ్య : పరంంత సంచారిత చామరస్య--పరగింత-ఇరు| పక బ్రాల 

యందును, సంచారిత-వఏద౧బడుచుండిన, చామరస '-చామురములుగల, తస్య-ఆ 

దాలునియొక్క-, కపోల లోలోభయ కాకపకార్---కపోల-చెంపలయ ౦దు, 

లోల-కదలుచున్న ,ఉభయకాక పజాడ-రెండు చిన్నజుట్టుగల, ఆననాల్-ముఖము 

నుండి, ఉచ్చరితః-పలుక (బడిన, వివాదః-ఆజ్ఞారూపమున వచనము, ఆర్లవానాం- 

సము దములయొక్క-, వేలాసు, ఆపి-తీరములందు సైతము, నచస్తాల-చలింప 

లేదు. ఉభయ వార్మ్యములందలి చామరముల గాలికి. గదలుచున్న పిల్లజుట్టుగల 

చెంపలు గలయతని నోటినుండి వెలువడిన యాజ్ఞారూపమైన వచనము చతు 
సము దతీరములందు (గూడ లొ టుపడక యందతికేతను 4రసావహింప(బడు 

చుండెను. చపల సంసర్గమున్నను మహాత్ములమాటకు సలన ముండదనిభావము. 
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ఇందలి చామర, లోలకాకపక్ష, వేలాదులు చాపల్యసూచకమ్నులేకదా, “విశేషో 
వాదః వివాదః” అని వ్మిగహము. ముఖ్యవచనము అని యర్థము. 

ధ్ నిర్చ్యృత్త జాంబూనద పట్టళో భి 
౧౧ 

న్య న్తం లలాళు తిలకం దధానః, 

తేనై వ శూన్యానగిరినుం దరీణాం 

ముఖాని న స్మేరముఖ శ్వ'కార, 44 

వ్యాఖ : _నిర్భృ_త్రజాంబూనదపట్టకోభే --- నిర్ణ _త - కట్టంుడిన, 
జాంబూనదప -బంగారు రేకుయొక్క-, శోభే_కాంతిగల, లలాపే-నొసటిమీద, 

న్య స్తం-ఉఊ (బడిన, తిలకం-బొట్టును, దధానః-ధరించినవాండును, స్మేర 

ముఖః-చిరునగవుతో(గూడిన ముఖముగల, నః-ఆరాజు, ఆరిసుందరీణాం-శ (తు 

న్రీలయొక్క-, ముఖాని-మొగములను, తేనై వ-ఆ తిలకముతోనే, శూన్యాని- 

శూన్యములై నవానిని, చకార-చేసెను క నకపట్టముచేత నలంకరింప (బడిన 

లలాటమునం దుంచ(బడిన తిలకముతోను, చిరునగవుగల ముఖముతోను శోభిల్లు 

నారాజు అక్షేశముగా ్థ (తువధచేసి వారిభార్యలముఖములను తిలకశూన్యములుగా 

గావించెనని భావము. ముఖముమీది తిలకము చెడకుండుటయు, చిరునగవుతరుగ 

కుండుటయు నతని పరాక్రమ విశేషమును సూచించును. 

ళో, కిరీషపు పా ధిక సౌకుమార్యః 

ఖేదం స యాయాదపి భూవషణేన, 

నితాంతగుర్వీ మపి సో౭నుణావా 

దురం ధరితా)) బిభరాంబభూవ. 45 

వ్యాఖ్య : శిరీష పుష్పాధికసౌకు మార్యః -దిరి సె నపువ్వునుమించిన సుకు 

మారత్యముగలవాండు (కనుక )» సః-ఆత(గు, భూషణేన, అఆపి-ఆలంకారము 

చేత సెతము, ఖేదం-|కమను, యాయాత్ -పొందువాండగునేమొ! సః-అట్టివా( 

డైన యతండు, నితాంతగుర్వీం, అపి-మిక్కి-లిబరువుగలదై నను ధర్మిణ్యాః, 

ధురం-భూమియొక్క_భారమును, అనుభావాత్ -పభావమువలన, బిభరాంబభూవ- 
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భరించెను. శిరీషపుష్పముకంటెను సుకుమారమైన మేనుగలయారాజు భూషణ 

ములచేతనే యలసటజెందును, అట్టివాండయినను శార్యసామర్థ కములచేత ఎంతో 

బరువైన భూభారమును వహించెననంగా నది యాళ ఎర్యమని భావము. 

శో, న్యస్తాతరా మకరభూమికాయాం 

కా ర్సేన్టిన గృప్లోతి లిపిం న యావత్, 

సర్వాణి తావత్ కు 9తవృద్ధయోగ గాత్ 

ఫలాన్యుపాయుం క్ష న దండనీశేః, 48 

వ్యాఖ్య : అక్షరభూమికాయాం-ఆక్ష్షర లేఖ నఫలక మునందు, న్యసాక్షరా:౨- 

ఉంచ(బడిన అక్షరరేఖలుగల, _ లిపిం-పంచాశద్వర్హములుగల మాత్సకను, 
కా _ర్న్యిన-సంపూర్ణముగా, యావత్ -ఎంతకాలమున, న గృషహ్హాతి- గహింపలేదో, 

సః_-ఆ సుదర్శనుడు, తావత్ -అంతకాలనులో నే, [శతవృద్ధయోగాన్ -విదా 

వంతులగు పెద్దల సంబంధమువలన, సర్యాణి-సమ స్తములై న, దండనీతేః_దండ 

నీతి శాస్త్రముయొక్క-, ఫలాని-ఉదాహరణరూపములై న ఫలితములను, ఉపా 
యుం క్ర-ఆనుభవమువలన నుపయోగించెను. సుదర్శను(డు పంచాశద్వర్హరూపమైన 

లిపి జ్ఞానమును బొందక పూర్యమే విద్యావంతులగు పెద్దల సంసర్గమువలన, వారు 

చెప్పు  చోధలవలన సకల దండనీతి రహస్యములను ఎణింగి యపయోగింపగలిగె 

ననియు, లిపిని నేర్చుకొని [గంథములను జదువునప్పుడు ఓహో! ఇవీ నాకు, 

దెలిసిన విషయములేనే! యని భావించుచు( మ [గ ంథము 

లుపయోగపడుచుండెననియు భావము, 

తో, ఉరస్య్టపరాన్టి వ్ల వ నివేశభాగా 

పౌ 9)డీభవిష్టంత ముదీవమాణా, 

సంజాతల 'జ్లేవ త మాతపత” 

చాయాచ్చలే నోవజుగూవా లట్మీః. 47 

: ఉరసి-సుదర్శనుని వక్షస్థలమునండు, ఆపర్యా ప్త పనివెళభాగా- 

చాలని Fe NE గావున, “| పౌరీభవిష్యంతం-వర్థి వ్యమాణు(డగు 
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చున్న యతనిని, ఉదీక్షమాజణా-ఎదురుచూచుచున్న, లక్ష్మేః- రాజ్యలక్ష్మి, సంజాత 

లజ్జా, ఇవ-ఆలింగనము చేసికొనుటకు సిగ్గుపడుచు న్నదివలె! తం-ఆ సుదర్శనుని, 

ఆతప తచ్చాయాచ్చలేన- శ్వేతచ [తముయొక్క నిడ యగు మిషచేత, ఉపజు 

గూహ-ఆలింగనము చేసికొనెను. చిన్నవాండైన యతని వక్షస్థలము నాలింగనము 
చేసికొనుట సిగ్గుచేటు గనుక సుదర్శనుందెప్పుడు పెద్దవా(డగునా? యని 

యెదురు చూచుచున్న రాజలక్ష్మి శ్వతచ్చ తచ్చా యామివచేత నప్పటికతని 

నాలింగనము జేసికొనెను. ఇతచ్చాయ లక్ష్మీరూపమని _పసిద్ధి. (వౌఢాంగన 

బాలుని నాలి౭గనము చేసుకొన్న చో జూచినవారు నవ్విపోదురని లక్మి సిగుపడి 

యట్లు చేసినదని భావము. 

శో, అనశువానేన యుగోవమాన 
గా 

మబగ్గమౌర్వీకిణలాం ఛ నేన, 

అన్సషఖడ్లత్సరుణాపు చా సీత్ 

రజావతీ తన్య భు జేన భూమిః. 48 

వాాఖ” : యుగో పమానం-బండికాడి పోలికను, అనశళ్ను వానేన-పొందని 

చై నప్పటికిని, అబద్ధ మౌర్వీకిణజలాంచనేన---అబద్ద_ ఏర్పడని, మౌర్వీకిణ-అల్లె 
(తాటిదెబ్బలవలన నెర్పడు గంథులనెడు, లాంచ నేన-చిహ్నాములుగలదై నను, 
ఆస్పృష్టఖడ్గత్సరుణా, అపి _అస్ఫృష్ష-తాక (బడని, ఖడ్గత్సరుణా, ఆపి-ఖడ్గము 

యొక్క , పిడికలది యెనప్పటికిని, తస్య-సుదర్శనునియొక్క_, భుజేన-భుజము 
చెత, భూమిః-భూమి, రశావతీ-రక్షణముగలది, ఆసీర్-అయ్యెను. సుదర్శనుని 
భుజము, కాడివలె పెణిగి దృఢముగా౭కపోయినను, ఆల్లె తాటిదెబ్బలవలన కనుపు 
లేర్పడినది కాకపోయినను, ఖడ్గముష్టిని పట్టుకొన్నదిగాకున ను, అతని తేజస్సు 
వలననే ధూమిని రక్షింప(గలిగెను. శిశవుగానున్నను చుహాతేజస్వియైన యతని 
_పభావము వలన శతుచోర దుష్టుల బాధలక [పజలు సుఖముగా గుండిరని 
భావము, 

ఖో. న కేవలం గచ్చతి తస్య'కా లే 

యు; శరీరావయా-వా వివృద్ధిమ్, 
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వంశ 

పాిిరంభసూజ్యాూః పిథిమాన మాపుః।ః 49 

గుణాః ఖల్వపి లోకకాంతాః 

వ్యాఖ్య : కాలే, గచ్చతి (సతి)-కాలము గడచుచుండంగా, తస్య-ఆసు 

దర్శనునియొక్క-, కేవలం, శరీరావయవాః-ఒక శరీరభాగములు మాతమే, 

వివృద్ధిం-అభివృద్ధిని, న, యయుః-పొందలేదు (కింతు-మరియేమనగా), 

వంశ్యాః-వంళముననున్నవియు, లోకకాంతాః-జన| పియములై నవియు, (పారంభ 

సూణ్ముః-ఆదిలో( గొంచముగా( గనపడినవియు నగు, తస్య-అతనియొక్క-, 

గుణాః, అపి-జొదార్య శౌర్య ధై ర్యాదిసద్దుణములు సెతము, (పథిమానం-వి స్త 

తిని, ఆపుః, ఖలు-పొందినవిసుమా! కాలము గడచినకొల(ది యతని వ కోబాహు 
_పభృతులై న యవయవములు పెరిగిన షే పంశ|క్రమాగతమువై ఆరంభమున 
సూక్షుముగా నుండిన శౌర్యము, జొదార్యము మొదలయిన సద్దుణములుగూడ 

చావా విసారముగా( బెజిగినవని భావము. 

శ్లో స పూర్యజన్మాంతరదృష్ట పారా! 

నక న్ని వాశకేశక గో గురూణామ్, 

తిన | స్త్రివర్షాధిగమస్య మూలం 

జగా",హా [దాః పకృ్ళతీశ్చ పితా ఏః. 50 

వ్యాఖ్య : సః-సుడర్శను(డు, పూర్వుజన్మాంతరదృష్ట పారాః---పూర్వ- 

పూర్వపుడైన, జన్మాంతర -మరియొక జన్మము ఎందు, దృష్టపారాః-చూడ(బడిన 

యంతములుగలవానినే, స్మరన్, ఇవ-స్మరించుచున్న వాండువల, గుకూణాం- 

గురువులకు, అక్షేశకరః (సన్ )- శమనుగలిగింపనివాండగుచు, |త్రివర్గాధి 
గనుస్య-ధర్మార్థ కామముల నెడు [తివర్గము యొక్క [పా పికి, మూలం-కారణ 

మగు, తిసః-మూడై న, విద్యాః-తయీ, వార్తా, దండనీతి యనువిద్యలను, 

పి త్యాః-తం డికి సంబంధించిన, (పకృతిః, చ-|పజలనుగూడ, గాహ- 

స్వాధీనము చేసికొనెను. సుదర్శను(డు పూర్వుజన్మములందు. జదివిన విద 

లను స్మరించుచున్నట్లు గురువులకు (శమును గలిగింపక ధర్మార్గకామపురుషా 

ములకు మూలమైన (తయి; వా ర్త, దండనీతి యను మూడు విద్యలను, తం 

RY 27 
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యందు భ క్రిగల [పజల యుక్తముగా స్వాధీనము చేసికొనెను, చాణక్యార్థ 

శాస్త్రము “ధర్మాధర్మాాతయ్యాం ఆర్థానర్గౌ వార్తాయాం నయానయౌొ దండ 

సీతాం” అని (తయ్యాది విద్యలకు (తివర్గమూలత్వమును జెప్పినది. 

ట్ట వూర్ధివ్యా స్థితః కించిడివో త్తరార్ధ 
రా 

మున్న గ్రచూడో ౬౦చితనవ్యజానుః, 

ఆక ర్త మాక లక్ష నవాణధన్వా 

వ్యరోచతాడ్వేఏషు వినీయమానః. ద్ర] 

వ్యాఖ$ : అ స్తేష-ధనురి ద్యయందు, వినీయమానః-కిక్ష్షను పొందింప( 

బడుచున్న వా(డగుచు, ఉత్తరా ౦-పూర్వదేహమును, కించిదివ_కొంచముగా, 

వ్యూహ్య-వి స్తరింప(జేసి, స్థితః- లిచినవా(డై , అంచిత సవ్యజానుః-వంచ. 

బడిన యెడమ మోకాలుగలవాంై, ఆకర్టం-చెవివజకు, ఆక ఎవ సబాణధన్యా- 

లాగ(బడిన బాణయు క్షమగు ధనుస్పుగల వా(డగుచు, వ్యరోచత- పకాళించెన , 

ధనుర్విద్యాభ్యాస సమయమునందలి యతని వేషము, శరీరమునుంచిన స్థితి, 

బాణమును విడుచురీతి మొదలయిన యాకార విశేషము చూడముచ్చటగా నుండే 
నని భావము. 

శ్లో. అథ మధు వనితానాం నేత ౧నిర్వేళ నీయం 

మనసిజతరుపుష్పం రాగబంధప) వాలమ్, 

అక్భొతకవిధి సర్వాంగీణ మాకల్పజాతం 

విలసితపద మాద్యం యౌవనం న [పపేదే. ర్బి 

వ్యాఖ్య : అథ-ఆటు తరువాత, సః-ఆ సుదర్శనుడు, వనితానాం- 
స్రీలకు, న్మేత నిర్వేశనీయం-న్మే తములచేత భోగింపందగినదియగు (నేతపేయ 
మని యర్థము), మధు-తే నెవంటిదియు, రాగబంధ పవాలం-అఆనురాగధార 
యనెడు చిగుళ్ళుగల, మనసిజతరుపుష్పం-మన్మ థుండను వృక్షముయొక్క- 
పువ్పమైనదియ, అక తేక విధి-అక ఎతిమసంపాదనమై, సర్వాంగిణం-సరా వయ 
వములండును వ్యాపించిన, ఆకల్పజాతం-ఆభరణసమూహమైనదియు, ఆద్యం- 
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మొట్టమొదటిదగు, బలసితపదం-విలాసస్థానమైన, యౌవనం-యౌవనమును, 

_పపేదే- పొందెను. అటుతరువాత యువతులకు నేతపే పయమెన మధువుగాను 
అనురాగపరంపరా _పవాళములతో గూడిన మన్మధతరుపుష్పముగాను, (పకృతి 

సిద్ధమై సర్యావయవములందును నెలకొన్న భూషణశాతముగాను, [ప ప[ పథమ 
విలాసస్టానముగాను బేర్కొనందగిన యౌవనము నా సుదర నుండు పొందెనని 

భావము. ఆయావి శేణములతో (గూడిన మధు, పుష్ప, ఆకల్పజాత, విలాసపద 

ములతో నభేదరూపమున న్న నాల్లు ఎథములుగా( జెప్ప(బశుటచేత నిది 

మాలారూపకమను అలంకారము. ఈ కోక ము ఆభిజ్ఞానళా కుంతలమునందలి “అనా 

[ఘాతంపుష్పమ్" ఆను భకమను నోలియన్నది. 

శ్లో, వతీకృ్ళలి రచ గాభోో దూలి సిందర్భితాభ గః 

నమధిక గర రూపాః శుద్దసంతానకామెః, 

అధి కాదు రమాతె రాహృణా _స్తస్య యూనః 

పథమపరిగ్భవాశే కీ)భువౌ రాజక న్యాః. 5 

వ్యాఖ్య : దూతిసందర్శితాభ్యః----క న్యాపరీక్షణముకొలుకైై ఆయాదేశము 

లకు( బంపంబడిన దూతికలచేత చూప(బడినట్టి, _పతికృతిరచనాభ్యః-చి త్తరుపుల 

యందు రచింపబడిన కన్యా పతిమలనుండి, “ సమధికతరరూపాః-ఎక్కువసౌంద 

ర్యృముగ ఎవారును, శుద్దసంతానకా మైః-రాజునకు మంచి 

సంతానము గలుగవలెనను కోరికగల, అమాతె తై క8-మంతులచేత, ఆహృతాః- 

తీసుకరాబడిన, రాజకన్యాః-రాజకన్యలను, యూనః, తస్య-యువకు(డైన ఆ 

సుదర్శనునియొక్క _పథమపరిగృహీతే- ముదట పరి గహింపంబడిన, శ్రీభువౌ- 

రాజ్యల శీ ్మభూ దేపులు, అధివివిడుః:-సవతులను(గా జేసికొనిరి. యువకదళ వచ్చు 

టకు ముందే సుదర్శనునికి రాజ్యలడ్మితోను, భూదేవితోను పాణ్మిగహణము జరిగి 

యుండుటచేత అన(గా రాజ్యాధికారను సం కమించియండుటచేత వారిద్దజును 

ఆతనికి పత్నులుగా వర్ణింప(బడిరి. యౌవనదళ వచ్చినపిద్ముట దేళ వెదేశము 

లకు దూతికలగు బంపి చక్కని రాజక న్యలను వెదకి వారి చి తములు తెండని 

. నియోగించిం. అట్లు వారు తచ్చిన రాణక। న్యా చి తములలో మిక్కిలిరూపవతులై , 

జ'తకచ [క సాము ధిక లక్షణయులు రఘువంశ పతిష్టకును, సత్సంతానముగలు 

గుటకును యోగ్యతగలవై యున్న రాజకన్యలను మం, తులుతీసికొనిరాగా అట్టిరాజ 
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కన్వలను (భ్రీభూదేవులు తమ సవతులనుగా శేసికొనిరి. అనగా నా రాజకన 

లతో సుదర్శన రాజునకు వివాహమంగళము నిర్వ ర్తింపంబడెనలి భావము. 

ఆధి వేదనమనగా భారయుండ(గా మరియొక భార్యను జేసికొనుట. 'అధివిన్నా' 

యనంగా సవతిగల భార్య. “కృతసాపత్నికా అధ్యూఢా అధివిన్నా ” అ 

యమరము. 

ఇది మహాకవి కాళిదాస కృత రఘువంశ 

కావ్యమున వంశాను కమమను అష్టాదశ 

స ర్ల కుకేశవపంతుల 

నరసింహశాస్త్రి రచిత 

తెలుగు లఘువాఖ్య 



మహాకవి కాళిదాస కృత 

రఘువంశము 

ఏకోనవంశ సర్గము 

జ్యా, అగ్ని వర్జ్య మభిషిచ్య రాఘవః 

స్వే పదే తనయ మగ్ని తెజనమ్, 

శిశియీ [శుతవతా మపళ్చిమః 

పళశ్చి మే వయసి నై మిశం వశీ. 1 

వ్యాఖ్య : _శతవతాం-కా స్త్ర సంపన్నులలో, అపశ్చిమః-| పథము,డును, 

వశీ-జితేం దియుండునగు, రాఘవః-రఘువ, శీయుండైన సుద ర ను.డు, 

పళ్ళ్చిమే, వయసి-వార్థకమునందు, 'స్వే-తనదియగు, పదే-స్థానమునందు, అగ్ని 

తేజసం-అగ్నియొక్క- తేజస్సువంటి తేజముగల, తనయం, అగ్ని వర్ణం-కుమారు( 

డైన అగ్నివర్డుని, అభిషిచ్య-పట్టాభిషేకము(జేసి యుంచి, నైమిశం-నై మిశారణ్య 
మును, శి శీయె-ఆ శ యించెను. పాండిత్యము, శనుదమములునుగల సుదర్శ 

నుండు తన ముదుసలితనమునందు అగ్నివర్డుండను పేరుగల కుమారుని తన 

సింహాసనమునందభి షేకించి తాను నై మిశారణ్యమునకు వాన పస్థమును నిర్వ 

ర్హించుటకు వెళ్ళెనని భావము. అలంకారము : యమకము. 

శ్లో, తత తీరనలి లేన దీరి ఈాః 
థి ఖు 

తల్ప మంతరిత భూమిభి; కుత 3, 

సౌధవాన ముటజేీన విస్మృతః 

సంచికాయ ఫలనిస్ఫృవా _న్తపః. వి 

వ్యాఖ్య : త త-ఆ నై మిశమునందు, తీర్థసలిలేన _ నదీజలముచేత, 

దీరి కాః-విహారయోగ్యములై న దిగుడుబావులను, ఆంతరితభూమిభిః-క ప్ప (బడిన 

నెలగల, కుశై :-దర్భలచేత, తల్పం-హంసతూలికాతల్పమును, ఉటజేన-పర్ణకాల 
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చేత, సౌధవాసం-మేడలలోనుండుటను, విస్మృతః-మరచిన సుదర్శనుడు, ఫల 
నిసృహః-స్యర్గాదిఫలమునందు కోరికలేనివాండడగుచు, తపః-తపస్సును, సంచి 
కాయ-చేకూరు*+కొనెను, నదీస్నానములచేత ధీర్ణి కావిహారములను, నేలపైంటరచు 
కొన దర్భల త శయ్యాసౌఖ్యమును, పర్ణశాలలోనుండుటచేత సౌధనివానమును 
మరచిన సుదర్శనుండు నిష్కామతపస్సును జేయుచుండెనని భావము. “సంచి 
కాయ” సమ్ అను ఉపసర్గతోంగూడిన బిజ్ _-చయనే, అను శబ్వికరణిధాతువు 
నకు లిట్లో “విభాషాచేః' అనుసూ తమువలన అభ్యాసకుపరమైన చ కారము 
నకు కుత్యమువచ్చి నరూపము. 

శో లబ్ధపాలనవి ధ న తత్సుత; 

ఖేద మాప గురుణా హి మేదినీ, 

భోక్తు మేప భుజనిర్జితద్విషా 

న (పనాధయితు మన్య కల్పిళా, 9 

వ్యాఖ్య : తత్చుతః-ఆసుదర్శనపు తుండైన యగ్ని వర్ణుడు, లబ్ధపాలన 
విధౌ-లభించినరాజజమును పాలించుటయందు, ఖేదం -క్లేళ మును. న, ఆప-పొంద 
లేదు. హి-ఎందువలననై తే, భుజనిర్జితద్విషా-పరా కమముచేత నోడింపంబడిన 
శ్యతువులుగల, గురుణా-తం|డిచేత, మేదినీ-భూమి, అస్య-ఈయగ్ని వరునికి, 
భోక్తుల, ఏవ-అనుభవించుటకుమాతమే,  కల్పితా-ఏర్పాటు చేయాబడినదో. 
పసాధయితుం-కంటక ళో ధనము చేయటకు, న-కాడో. తం డియగు సుదర్శ 
నుండు శ [తువిజయముచేసి, యన్ని సౌకర్యములును జేకూర్చి యిచ్చిన రాజ్య 
మును పాలించుటలో అగ్ని వరునికి లేశముగూడ శ్లేళముగలుగలేదు. కారణము 
అతడు సరిదిద్దవలసినదేదియు లేకుండుటయే. కనుక రాజ్యమును సుఖముగా 
నేలెను. ఇచ్చటి “వసాధయితుం" అనుపదము అలంకరణమును ధ్వనించు 
చున్నది. కాంగా, సర్వాలంకారళో నితయైన యువతిని అనుభవించుటయేకాని ఆమె 
[పసాధనచింత యువకునికుండనట్టు అగ్ని వర్జునకు రాజ్యసుఖానుభవమేకాని 
కంటక కోధన మక్క-ఆలేకపోయెనని భావము. 

వో. సో౭ధిళార మభికః కులోచితం 

'శాశ్చన న్వయ మవర్తయత్ సమాః, 
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సంని'వేశ్య నచివే మ్వత।ః వరం 

స్రీనిధేయనవయౌోవనో 2 భవత్. 4 

వ్యాఖ్య : అభికః-కాముకు(డగు, సః-అగ్నివర్జుండు, కులోచితం- 

వంశమునకు(దగిన, ఆధికారం-| పజాపాలనమును, కాశ్చన, సమాః-కొన్ని సంవ 

తరములు, స్యయం-తానే, ఆవ ర్హ్రయత్-నడిపెను. అతఃపరం-ఆతరువాత, 

సచి వేష-మం[తులయందు, సంని వేళ $-ఉంచి, స్రీవిధయనవయొ వనః---స్త్రీ 

విధేయ- స్రీలకు ఆధీనమైన, నవయౌవనః-నూతనయౌవనముగలవా(డు, అభ 

వత్-అయ్యెను. కాముకు(డైన యగ్నివర్దుడు వంశ క్రమాగతము కులోచితము 
నైన _(పజాపాలనాధీ కారమును కొన్ని సంవత్సరములు మాతము స్వయముగా _ 

చేపట్టి యాతరువాత మం|తులకు పాలనాధికారము నప్పగించి తాను 

న్రీలోలు(డై. స్రేలకధీను(డై యుండెనని భావము. “క [మః కమయితా౭ గ్రీకః 

కమనః కామనో౭_.భికః*” అని యమరము. 

శ్లో. శకామినీనవాచరస్య కామినః 

తన్య వేళ్ళను మృదంగనాదిషు, 

బుద్ధిమంత మధికర్భి రుత్తరః 

పూర్వ ముత్సవ మపోవో దుత్సవః, ర్ 

వ్యాఖ్య : కామినీ సహచరస్య-న్రీమి తసహచరు(డగు, కామినః, తస్య- 

కాముకు(డగు నాయగ్నివర్జునియొక్క-, మృదంగనాదిషు -మృదంగ నాదములుగల, 

వేళ శ్రసు-భవనములయందు, అధిక ర్థిః-పూర పు దానిక ంటే యెక్కువ సంభారము 

గల, ఊఉ త్తరః-తరువాతిదియగు నుత్సవము, బుద్ధిమంతం-గీతవాధ్యాది సాధన 
సంపన్నమై, పూర్వుం-మొదట జరిగిన, ఉత్సవం- వేడుకను, అపోహగ్-, తోసి 

వేసెను. (దానిని మించిన వై భవముతోనుండె ననియర్థము. ) కామినులై న యువ 

తులతోనుండు కాముకు(డగు నగ్ని వర్ణునియొక్క. ౯ నరంతరగిత నృత్త వాద 

మృదంగ ధ్యనులుగల రాజ పాసొదములయందు పూర్వపూర్వములగు వేడుకల 

కంటె నుత్తరో తరములగు' వేడుకలు అధికతరగాన నృత్య మృదంగ యువతీ 

యు క్తములై మొద్దట జరిగిన వానిని మరపించు చుండెననియు, అఆట్టుత్సవ పరం 

వర సాగుచుండెననీయ రాజకార్యములు విడిచి స్రీలోలుండయ్య ననియుభావము, 
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33 ఇం[దియార్థ పరిళూన్య మతమః 

సోఢు మేక మపి న కణాంతరమ్, 

అంత నేవ వివారన్ దివానిశం 

నవ్యమై తత నముత్సుకాః (పజాః. 6 

వ్యాఖ్య : ఇం దియార్థ పరిహన్యం —ఇం|దియార్థ అ [శవణాదేం[దియ 

థోగ ములై న మధుర శబ్దాది విషయములచేత, పరిళూన్యం-పహన్యమైన (అవి 
లేన ) ఏకం, అపి, క్షణాంతరం-ఒక క్షణరాలమునుగూడ, సోఢుం-సహించుటకు 

అ $-ఆకకు(డైన, సః-అగ్ని వర్ణు(డు, దివానిళం-పగళ్ళురా[తులును, అంతః, 

"ఏవ-ఆంతఃపురమునందే, విహరన్-విహరించుచు, సముతు కాః-తనదర్శనము 

నందు కోరికగల, (పజాః-జనులను, నవ్య పెక్షత- చూడ(దలప లేదు. | పతిక్షణము 

నందును ఇం దియార్థములై న [సక ందనవనితాగీత నృత్యాదులు లేకున్నచో 

శూన్యమైన ఆక్షణమును సహింప(జాలక అంతఃపురమునందే దివారా తులు 

ఖోగలాలసుండై కాలముగడపుచున్న యగ్నివర్డని దర్శనార్ధమై |ప్రజలెంత 
కుతూ హలముతో వచ్చినను వారి నత(డు కంటితో(గూడ చూచు టలేదని భావము. 

ళో. గౌరవాదగస్థిదపి జాతు మం(తీణాం 

దర్శనం [పక్యృతికాందీతం దద, 

తద్గవావ వివరావలంబినా 

శేవలేన చరణేన కల్పితమ్, 7 

వ్యాఖ్య : జాతు-ఎప్పుడో ఒకసారి, మం(తిణాం-మం[తులయొక is 

గోరవాత్ _గురుభావమువలన (వారు చెప్పినందువలన i _పకృతికాంక్న్షి తం - 

పజలచేత(గోర(బడిన, యదపిదర్శనం-ఏదోయొకదర్శనమును, దదౌ-ఇచ్చెనా! 
తత్ _ఆరికూడ, గవాక్ష వివరావలంబినా-గవాక్షరం[ ధమునుండి [ వేలాడుచున షి 

శేపవలేన, చరణేన-ఒకపాదముచేతమా[ తము, కల్పితమ్-ఇయ్యబడినది. పజలు 

నిరీష్ష్షించు చుండగా మం[తులువచ్చి |బతిమాలుటవలన నామం[తులమాటను దీసి 
వేయలేక యెప్పుడో ఒకసారి తన దర్శనము [పజలకు లభించునట్టుచే సెనా! 
అప్పుడుగూడ గవాక్షరం[ ధమునుండి యొకపాదమును వారు చూచునట్టు బై టికి( 
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బెట్టీ, ముఖదర్శనముగూడ లేక పాదమును జూచితిరిగదా! ఇక వెళ వచ్చు నను 

చుండెనని భావము. 

ఖో. తం కృత[పణతయో ౭ నుజీవిన 

కోమలాత్మనఖరాగ రూపితమ్, 

ఛేజిరే నవదివాకరాతప 

స్పృష్టపంక జ తులాధిగొహణమ్. 6 

వ్యాఖ్య : కమలాత్మనఖరాగరూషత౭ం-కో మల-మృదులమైన, ఆత్మ 

నభరాగ-తనగోళ యె రదనముచేత, రూషితం-వ్యాపించినదియు, నవ దివాకరా 

తప స్పృష్షపంకజ తులాధిరో హణ౭---నవదివాకరాతప -తొలిసూర్యిరశ్మి చేత, 

స్పృష్ట-తాక బడిన, పంకజ-కమంముయిక్క-, తులా-పోలికను, అధిరోహణం- 

పొందినట్టి, తం-అట్టు గవాక్షమునుండి వెలుపటికుంచ(బడిన యతని చరణమును, 

అనుజీవినః-ఆ| శతులగు[ పజలు, రత పణతయః-చేసిననమస్కా-రములు గల 

వారగుచు, భేజిరే-సేవించిరి. కోమలమైన గోళ్ళకాంతులచెత( గప్పంబడి 

యున్నందున [పాతఃకాలమునందు వాలసూర్యుని కిరంణముల(చేగప్పబడిన పంక 

జమువలె నుండినదియు, గవాక్షరంధమునుండి వెలుపలికుంచ(బడినదియు నగు 

ఆయగ్ని వరుని చరణమును నమస్కరించి _పజలు సేవించిరని భావము. “కోమ 

లాత్మనఖరాగరూషితమ్” అనుదానిని “కోమలాంతనఖరాగభూషితం" అని ఇతర 

వ్యాఖ్యాతలు పఠించిరి. పైశ్ళోకమునందలిది మల్టి నాథునిపాఠము. ఇతరులపాఠమే 

సరసముగా సున్నట్టు తోచును. 

శ్లో. _యౌవనోన్నత విలాసినీ స్తన 

ఊోభలోల కమలాశ్ళ దీర్జి కాః, 

గూఢ మోవానగ్భవో _నదంబుఖిః 

న వ్యగాహాత విగాఢమన్మథః. 9 

వ్యాఖ్య : విగాఢమన్మథః-| పొఢమన్మథుండుగల, లేక హృడయమునందు 

మిరముగానిల్చిన మన్మథుండుగల, సః-జయగ్ని వర్దుండు, యౌవనోన్నత, ... 

కమలాః---యొౌవన-తొలివయసుచేత, ఉన్నత-పెజిగి నిక్కపొడచిన, విలాసి 
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ని స్తన-విలాసవతుల స్రనములయొక్క-_, క్షోభ-సంచలనముచేత, లోల-కదలు 

చున్న, కమలాః- పద్మములుగలవియు, తదంబుభిః-ఆబావుల నీటిచేత, గూఢ 

మోహనగ్భహాోః, చ-కప్పంబడిన సురతభవనములు గలవియునగు, దీర్హి కాః- 

దిగుడు బావులను (కోనేరులను), వ్యగాహత- పవేశించి కలియంబెటైను. (పగాఢ 
మైన మన్మథో[ దేకముగల అగ్నివర్జుండు కఠినోన్నతములై న మదవతుల స్తనముల 
యొక్క- ఆఘాతములచేత( జెదరి కదలుచున్న పద్మములతోను, జలాంతర్గత 

సురతగృ్భహములతో ను విరాజిల్లుచున దీర్ణి కలయందు విలాసవతులను గలిసి 

విహరించెనని భావము, “మోహనగ్భహ"” మనగా జలాంతర్గతముగా సురతము 

ననుభవించు టకు ( గట్టిన చిన్నగది. కొందరు వ్యాఖ్యాతలు స్రీ మర్మావయవ 

ములనియు నభ్మి పాయపడిరి. 

ఫ్లో. తత సేకహృత లోచనాంజనై= 

ధౌతరాగ పరిపాటలాధృ్నరె ః, 

అంగనా _స్త మధికం వ్యలోభయ 
న్నర్పిత [పకృతి కాంతిథి ర్భుఖై ః. 10 

వ్యాఖ్య : త్మత-ఆదిగుడుబావులయందలి, ఆంగనాః- స్త్రీలు, సిక హృత 

లోచనాంజనై ః- సేక -జల సేచనముచెత, హృత-తొలగింప(బడిన, లోచనాంజనై 8- 

కన్ను లకాటుకగలవియు, ధౌతరాగపరిపాటలాధ రై ౩-ధౌత-జలముచెత తుడుచుక 

పోయిన, రాగ-లాక్షాది రంజన దవ్యముయొక్క-, పరిపాటల-యెటజ్జదనముతోడి, 

అధరై 1-పెదవులుగలవియు, (కనుకనే) అర్పిత (పకృతి కాంతిభిః-వ్య క్రము 
చేయ(బడిన సహజకాంతులుగల, ముఖై ః-ముఖములచేత, తం-ఆయగ్ని వరుని, 

అధకం-పూర్వముకం టె నెక్కువగా, వ్యలోభయన్ -| పలోభపరచిరి. అట్టు 

జల క్రీడలు సలుపుచున్న అగ్ని వర్దుని నచ్చట నుండిన శ్రీలు జలావ సేచనముచేత 

తొలగిన కండ్రకాటుకలును, తుడుచుకపోయిన పెదవుల రంజన దవ్యములును 

గలగినవగుటచేత శ హాజనాందర్యమును వెదజల్దుచున్న ముఖములచెత పూర్వము 

కంచె నెక్కువగా =హపరచిరనియు, కృ తిమశోభకంటే సహజకోభ మిన్న 

కునియ భావము. అవసేచనమనగా నొకరిపైనొకరు నీరు చల్చుట. 

స్త (ఘాణకాంత మధుగంధ కర్షిణీః 

పానభూమి రచ నాః [పీయానఖః, 
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అభ వ్రపద్యత స వెసితానఖ; 

పుష్పిళాః కమలినీరివ ద్విపః. 11 

వ్యాఖ : [పియాసఖః-| పియాజనమి్యతుండై న, సః-అగ్ని వర్దుడు, 

భఘూణ...క ణీ8—[ మాణకాంత-నాసికామనోహరమగు, మధుగంధ-మద్యపు 

వాసనచేత, క ణీః-ఆకర్షించు చున స్ట పానభూమిరచనాః-మద్యపానగృహములను, 

వాసితాసఖః- డయేను(గులతొ(గూడిన, ద్విపః-గజము, పుష్పితాః-పువ్వులు 

పూచిన, కమలినీః-ఇవ-పద్మలతలనువలె, అభ్యపద్యత-చే రెను. [పియాసహితు. 

డైన యగ్నివర్డుండు మధుర పరిమళముచేత ఆకర్షించుచున్న మద్యపానశాలలను 

ఆడ యేనుగులతో(గలిసిన మదగజము కమల యుకములగు తామర తీగలను 
ఆస _కితో(జేరునట్టు, ఉల్భాసమున( జేరెనని భావము. అలంకారము ; ఉపమ. 

“వాసితా స్రీ కరిణ్యోశ్చ” అను నమరమువలన “వాసితా” శబ్దమునకు స్రీ 

యనియు, ఆడయెనుం/గనియు నర్ధములు. 

శో, సాతిరేక మద కారణం రవాః 
లు 

తేన దత్త మఖిలేషు రంగనాః, 

తాభి రప్యుపహృృతం ముఖానవం 

సో౬పిబ ద్వకులతుల్య దోవాదః. 12 

వ్యాఖ్య : అంగనాః- స్రీలు, రహః-ఏకాంతమున, సాతి. ..రణం----సాతి 

రేక-అత్యంతమైన, మద-మైమరపునకు, కారణం- హేతువై నదియె, తేన-అగి 

వర్దునిచేత, దత్తం-ఇయ బడు ముఖాసవమును, అభిలేషుః-అభిలషించిరి. వకుల 
తుల్యదోహదః-పొగడ “తో సమానమగు దోహదముగల, సో పి (సః 

ఆపి)-అత(గు సైతము, భిః-ఆ యంగనలచేత, ఉపహృతం-ఇయ్య(బడిన, 

ముఖాసవం-కొంచము (తాగి, లేక ఒక (పక్కన త్రాగుచు నిచ్చిన మద్యమును 
ఆపీబత్-పానము చేసెను. కొందరు విలాసవతులు రహస్య పదేళమున యగి 

వర్దునిచే సీయబడిన ముఖాసవమును గోరిరనియు, పొగడచెట్టు స్రీ మభఖాసవమును 
దోహదముగా( గొనునట్టు వారు [తాగిన లేక పానపాాతయం దొక। పక్కన. 
_దాగుచున్న స్రీముథాసవమునం దభిలాషగలవాండై అతడు పానముచే సెననియు 
భావము. అట్టు స్రీ సహితముగా నతని మద్యపానకే? జరిగెను. 
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వై అంక మంకపరివర్తనోచితే 

తస్య నిన్యతు రశూన రతా ముఖే, 

వల్ల కీ చ హృదయంగమ స్వనా 

వల్లువాగపి చ వామలోచనా, 18 

వాఖ్య: అంకపరివ ర్తనోచితే - అంక-తొడలపైన, పరవ ర్లన- 

పొర్దటకు విహరించుటకు), ఉచితే-తగిన, ఊభే-ఇద్దణును, తస్య-ఆయగి 

వర్డునియొ గః అంకం-జఒడిని, అశూన్యణాం- -పూర్ణత్వమును, నిన్యతుః-పొందిం 
చికి. (ఆయిద్దలు ఎవరనగా) హృదయంగమస్వనా-మనోహరనాదముగల, 

వల్టకీ, చ-వీణయును, వల్లువాక్ -మధురభాషిణియగు, వామలోచనాపి, చ-కామి 

నియును, అగ్ని వర్ణు(డు తొడల పె మనోహరనాదముగలవీణను, మధుకరకంఠము 

గం | ప్రియురాలిని అఆధివసింప(జేసికొని, వారి వాద్యధ్వని మధురగానములతో( 

గీడించుచు నానందపరవశుండయ్యెను. ' పరివర్తని శ బ్దము వీణమార్చులను, 

పీయురాలిశయనమును సూచించును. వామలోచన యనగా చక్కని కన్నులు 
గం త్రీ. 

ఖో. స స్వయం [పపాత పుమ్కరః కృతీ 

లోల మాల్య వలయో వారన్ మనః, 

నర్తకీ రథఖినయాతిలంఘినీః* 

పార్శ్వ్వవర్తిషు గురు మ్వలజ్జయత్ i 14 

వ్యాఖ్య : క్ర తీ-నెర్పరియె, (పవహతపుష్క్మరః-స్వయముగా వాయిం 

చిన మద్దెల మొదలగువాని ముఖములుగలవా(డును, లోలమాల్యవలయః-కదలు 
చున్న పూలహారములు కడియములును గలవాడునై , మనః-న ర్రకీజనమనస్సును, 

హరన్ -ఆకర్షించుచున్న | సః-ఆయగ్నివర్జుండు, ' అభినయాతిలంఘినీః _అథినయ 

ములందు. దో టపడోచున్న, న ర్రకీః-విలాసినులగు నట్టువక త్తెలను, గురుషు- 

నాట్యాచార్యులు; హెరువ రి. మ (సత్సు)- - పేక్కలనున్న వోరగుచుండగానే, 
ఆలజ్జయత్-సి -పడునట్టుచే గ సెను. వాద్యవాదన శ ంగారలీలల యందునేర ఏరి 
యెన అగ్నివ (డు మెడలోని పూలదండలు, బేతులకడియములును జలించు నట్టు 
మృదంగాదుల వాయించుచు న ర్రకీజనుల మనస్సును హరించుచుండగా 
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నతినిపైంగల ధ్యానముచేత న ర్తనగతులు తప్పుచున్న యా నట్టువక తెలు తమ 
నాట్యాచార్యులు [పక గ్రాలనేయున్నందున వాదినిజూచి తమ మనశ్చాంచల్క్యృన్న 

న ర్తనగతులకు సిగ్గుపడుచుండిరని భావము. 

శ్లో. చారు నృత్యవిగమే చ తన్ముఖం 
య 

స్వేదభథిన్నతిలకం పరి శమాత్, 

_వేమద శ్రవదనానిలః పిబక౯ా 

అత్యజీవ దమరాలకేళ్వలౌ. 15 

వ్యాఖ్య : చారు-అందమైనదియు, నృత వగ మనా ట్యావసానము నందు; 

పరి|శమాత్_ -న ర్రన (పయాసమువలన, సరలిన్నలలక =-చెవుటబత చెడి 

పోయిన తిలకముగలదియునగు, తన్ముఖం-ఆన _ర్ర రకి ముఖమును, _పేమద త్ర త 

వదనానిలః—| పేమ-అనురాగముచేత, దత త్త_| పసరింప(జేయ(బడిన, వదనా 

నిలః-ముఖమారుతముగలవాండై , పిబన్ -తాగుచు (ముద్దు పెట్టుకొనుచు 

అమరాలకేశ్వరౌ - దేవతల కధిపతియగు నిందుని, అలకాధిపతియగు కుబేరుని, 

ఆత్యజీవత్ -మించి జీవించెను. నృత్యము ముగిసిన పిమ్మట నర్తన శమచేత( 

గలిగిన చెమటచే తుదుచుకపోయిన తిలకముగలిగి, ముద్దు లొలుకుచున్న యా 

నట్టువక శ్ర ముఖమును [పేమ [పసారితమైన తన ముఖమారుత యుక్తముగా 

ముద్దుగొనుడున్న యగ్నిపర్దుండు దేవాంగనాఖభోగము లనుభవించునిం| దునికిని, 
యషకాంతాసుఖము ననుభవించు కుబేరునికిని లభింపని సౌఖ్యము ననుభవించెను. 

దేవజాతికిలేని స్వేద మీన ర్రకికిం గలుగుటవలన నిట్టిసుఖము ఇంద కుబేరులకు 

లేదనియు నందువలన నగ్ని వర్ణు(డు వారి నతి కమించి జీవించెననియు థావము. 

(గ 
శో, తన్య సావరణ దృష్ట సంధయః 

కామగవస్తుషు నవేషు సంగినః, 

వల్ల భాభి రువసృత్య చ క్రిరే 

సామిభు క్ష విషయాః సమాగమాః. 16 

వ్యాఖ్య : నవేమ-నూతనములై న, కామ్యవస్తుషు-భోగ్యవస్తువులయందు, 

సంగినః-ఆసక్తుండై న, తస్య-అగ్ని వర్జునియొక్క-, సావరణదృష్ట సంధయః---- 
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సావరణ-| పచ న్నములును, దృష్ట- ప కాశములునున గు, సంధయః- 

సాధనములుగల, సమాగమాః-నూ త న స్త ంగరుములు, వర్ణ 

భాభిః-రాణులచేత, లేక పూర్యభుక విలాసినులచేత, ఉపసృత్య- 
అతని నూతన సంకేత స్థలములకువెళ్ళి, సామిభు క్త విషయాః--- సామిభు ర్త 

సగమెయనుభవించిన, విషయాః-వనితాసం భోగ [సక్చందనాదులు 

గలవిగా, చ|కిరే-చే యం బడినవి. నిత్యనూతన కామ్య వస్తువులందు 

ఆసకు (డై న యగ్నివర్జుండు భిముక్యాదులద్వారా (పచ్చన్నముగాను, ఓక ప్పుడు 

తానే స్యయుముగాను సంధానములు కుదిరించుకొని [కొ త్తజవరాం[ డతో సలుపు 

చున్న సంభోగాదులను ఆతని రాణులు, లేదా పూర్వపరిచతలై న విలాసినులు 

ఆనూతన సంకేతములకు వెళ్ళి విఘ్నపరచ అతని భోగములను అర్జోప భు కము 
లుగా మార్చుచుండిరని భావము. కారణమేమనయణగా వారివద్ద సంపూర్ణ సౌఖ్యము 

ననుభవించినచో పూర్వపియలై న తమను కన్నె త్రి చూడడేమో యన్నభయమే. 
ఇచ్చట గోనర్జీయండను కామకాస్త్రవే త్త తవచన మనుసంధానము చేయందగి 

యున్నది. “సంధిర్దివిధః; సావరణః [పకాళశ్చ, సావరణో భిథుకాదినా, 

_పకాళః స్యయము పేత్యకేనాపి” అని. 

శో అంగులీ కిసలయా గ తర్ణనం 
య 

(భూవిభంగ కుటిలం చ నీకితమ్, 

మేబులాభి రనకృచ్చ బంధనం 

వంచయన్ (పణయినీ రవావ నః. 1 

వ్యాఖ్య : సః-ఆగ్ని వర్దు(డు, (పణయినీః-పేయసులను, వంచయన్ - 

మోసగించుచుండుటచేత, అంగులీకి సలయ్యాగ తర్ణ నం-చిగురాకులవంటి చూ పుడు 

(వెళ్ళ బెదిరింపును, [భూవిభ :గకు టిలం-క నుబొమలు చిట్టించుటచేత కుటిలమైన, 

పీక్షి తం, చ-|పియురాం డచూపును, మేఖలాభిః-వారి మొలనూళ్ళ చేత, అనకృత్ - 

అనేక పర్యాయములు, బంధనం, చ-కట్టివేయటను, ఆవాప-పొందెను. ఇతర 

నూతన నాయికల పద్దికి వెళ్ళుచు మోసగించుచున యగ్నివర్డున్ని _పేయసీ 

జనము (వేళ్ళుచూపి జదిరించుచును, బొమలు చిట్టించి కోపముతో. జూచుచును, 

తమ మొలనూళ్ళతో బంధించుచును దండించిరని భావ ము. అపరాధము దండనము 

రెండును సరసములే. 



వఏకోనవింళ సర్గము 415 

శో, తన దూతివిదితం నిషేదుపా 

పృష్టతః నురతవార రాతిషు, 

కుకువే [పియజనస్య కాతరం 

వి|పలంభ పరిశంకినో వచః. 18 

వ్యాఖ్య : సురతవారరా, తివ-సంభోగదినములయొక్క_ రాతులయందు, 

దూతివిదడితం-దూతిక లకు మాతము తెలియనట్టుగా, పృష్టతః-| పియురాం[డ 

యొక్క వెనుక భాగమునందు, నిషేడుషా-కూర్చొనియన్న, తేన-అగ్ని వర్గుని 
చేత, వి పలంభప రిశంకినః-తమ వియోగమును అనుమానించుచున్న, [ప్రియ 

జనస్య- పేయసీజనముయొక్క-, కాతరం-భయముతో (గూడిన, వచః-పచనము, 

శ శువే-వినంబడుచుండినది. ఒక్కొక్క |పియురాలివద్ది కొక్కొ-క్క-_రా|తి 
వెళ్ళి యచ్చటి దూతిక కుమా తము తనరాక తెలియునట్టుగా [ పియురాలివెనుక 

చాటున గూర్చొనుచున్న యగ్నివర్దుండు ఆ పీయురాలికి( దనయందు(గల 

_పిమాతిశ యమును ఆమె తన డూతికతో సంభాషించు వచన ములవలన( దెలిసి 

కొనుచుండెననియ, ఆపియరాలు తనరాక ఆలస్యమైనది, తాను వచ్చునా లేదా? 
తనను విడుచునా! యేమి యని భయపడుచు, ఎ్టెనను పియుని రప్పింపవే! 

యని దూతికతో(బలుకు భయవచములను విని యానందించుచుండెననియు 

భావము. 'సురతవారరా (తిషు' అన్నపదము ఒక్కొక్క నాయికకు ఒక్క-వారము 

సోమ, మంగళ ఇత్యాదులు, ఏర్పరచి విహరించు చుండెనన్న భావమును సూచిం 

చును. *“దూతివిదితంి అన్న పదము, లంచములు పొందుచున?, దూతికలు అగి 

వరుని వ్యవహారము తెలిసియు( దమయజమానురాం డగు నాయిక లవద్ద తెలియ 

నట్టు నటించుచుండిరని సూచించును. 

ళో లౌల్య మేత్య గృహిణీవరి గవోత్ 

న_ర్తకీ వ్యనులభాను తద్వపుః, 

వర్తతే స్మ న కథంచి చాలిఖ 
న్నంగులీతరణ నన్నవంర్తికః, 19 

వ్యాఖ్య : గృహిజీపరిగహాత్-భార్యల నిర్భంధ సమాగమమువలన, 

న ర్రకీషమ_వేళ కాలు, అసులభాసు (సతీమ) -లభింపనివారలగుచుండ(గా, లౌల ౦- 
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వారిని( గలిసికొనవలయునను తొందకపాటును, ఏత్య-పౌంది, అంగులీక్షరణ 

సన్నవ ర్రికఃణఅంగులి-| వేళ్ళయొక్క, కరణ-చెమటచేత, సన్న -జారిన, 

వ ర్రికః-కుంచెగలవాండై న, సః-అగ్నివర్జుండు, తద్యపుః-ఆ వేళ్యలయొక్క 

శరీరమును, ఆలిఖన్-చి|తించుచు, కథంచిత్-ఎట్లో, వర్తతే, స్మ-ఊండెను, 
గ హి జీజనము బలవంతముగా? దమవద్దనుంచు కొన్నందున విలాసినులను గలిసి 

కొనుట దుర్గ భముకా(గా మనస్సు సిమితపడక, ఆ వెళ్యలనే మనస్సున(దలచు 

కొనుచు, వారి రూపములను జితించి యా|పతికృతుల దర్శనముచేత చనోద 
మును బొంద(దల(చెను. కాని చితరచన చెయ్య(చోగా నా _కికభావోదేకమున 

చేతివేళ్ళు చెమర్చి కుంచె జారిపోవుచుండ నెట్లో ప్న నతికష్టముగా( 
గాలము(గడపుచుండెనని భావము. 

శో | పేమగర్విత విపక్ష మత్సరా 

'దాయళతాచ్చ మదనా నృహీడఊతమ, 

నిన్యు రుత్సవనిధిచ్చ లేన తం 

వ్య ఉక్షితరుపషః కాళార్థతామ్. విగ 

వ్యాఖ్య : ( పేమగ....రాత్ బా (పేమ - తమపై _పీయనికి( దమ 

గలదను కారణముచెత, గర్విత -గర్వ్య మెక్కిన, విపక్ష-పతిపక్షమైన సపత్ని 

జనమునందరి, మత్సరాత్ -వై ర వల్లను, ఆయకతాత్ _-తమలో _పవృద్ధ న 

మదనాచ్చ (మదనాత్ చ ) -మన్మథబాధవల్లను, దేవ్యః-రాణులు, ఉ 

రుషః-విడిచి పెట్టిన కోపముగలవారలగుచు, తం, మహీశ్నితం - ఆయగ్ని ర్ట ర 

రాజును, ' ఉత్సవవిధిచ్చలేన- మదనమహోత్సవమును నడుపు నెపముచేత, 

కృతార్థతాం-కృతార్థత్యమును, నిన్యుః-పొందించిరి. అగి వర్షుండు తమను 

చేమించుటలేదీన్నకోపము గలవారేయెనను, మాయంగే _పీమగలిగియన్నా ( 

డని గర్వపడుచున సవతులమీది వై రమువల్లను, పతియొక్క. చిరవియోగము 

సహింపంజాలని తమ మన్మథో దేకముపల్పను రాణులు కోపమును విడిచి, మదన 

మహోత్సవవిధానమును నిర్వర్తించుట “కన్న నెపమున నతనిని విలుచుకవెళ్ళి 
తమ కోర్కెలను దీర్చుకొని కృతార్థలై యతనిని(గృతార్థుని(జేసిరని భావము, 

శ్లో (ప్రాత రేత్య పరిభోగళోభినా, 
దర ఎనేన క్ర తఖండనవ్యథాః, 
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(పాంజలిః [పణయినీః (పసాదయకా 

సో౬దునోత్ [పణయమంథరః పునః బీ] 

వ్యాఖ్య : సః - ఆయగ్ని వర్లు(డు, [పాఠః - మరుసటియుదయమున, 

ఏత్య-వచ్చి, పరిభోగ శో్ళోనా _నీంభోగానుభవముచే [ప కాశించుచు న్న, 

వర్శనేన - తననుజూపుటచేత, కృతఖండనవ్యథాః--కృత - కలిగింప(బడిన, 

ఖండన -ఇతర స్ర్రీసంఖో గమువలని, వ్యథాః-మనో వదనగల, [పణయినీః-| పియు 

రాండను, | పాంజలిః- దోసిలొగ్గినవాండై , _పసాదయన్ - -ఊరడించువాండగుచు 

న్నను, [పణయమంథరః-న ర్తకీ పణయంబ్ధి లేనివాడగుచు, పునః-మరల, ఆదు 

నోత్-పరితాపమునుజెందెను. రాణుల బలవంతపు సంభోగము ననుభవించిన 

యగ్ని వర్డు, డాచిహ్నములతో మరునాటి [పాతఃకాలమున వచ్చిదర్శనము 

సనీయంగా విలాసినులకు మనోవ్మధయే కలిగెననియు, దానిని. దొలంగించుట 

కతండు పాంజలియై (బతిమాలినను వారికతని పె (బణయము గలుగనందుల 

కతనికి మరల మనోవ్యధయే కలిగెననియు భావము. ఇచ్చట విలాసినులు ఖండి 

తానాయికలుగా సూచింప(బడుచున్నారు ' 'జ్ఞాతేం న్యాసంగవికృతే ఖండితేర్ష్యా 
కషాయితా” అని లక్షణము. 

శ్లా. న్వప్నకీ ర్పితవిపక మంగనాః 

(పత్యభై_ తు రవదంత్య పవ తమ్. 

(పచ్చచదాంత గలిళతా శు విందుభిః 

(కోధఖిన ఎవలయె ర్వివర్తనె ః. 22 

వ్యాఖ్య : స్వప్నకీ రితవిపక్ష్షం---స్వప్న-స్వప్నములందు, కీ రిత_ 

పేర్కొాన(బడిన, విపక్ష్షం-పర న్రీలుగల, తం-అగ్ని వర్డుని అంగనాః-విలా 

సినులు, అవదంత్యః, ఏవ-ఏమియు ననకయే, (పచ్చ. -భిః---(పచ్చదాంత- 

పరుపునడుమ, గలిత-జారిన, ఆ శుబిందుభిః-క న్ని టిచుక్క_లు గలవియు, 

కోధభిన్న వలయైః-కోపముచేత పగిలిన గాజులు గలవియునగు, వివ ర్తనై 8- 
పక్క-పై దొరలుటలచేత, |పత్యభై త్ఫుః-| పతి కియ చేసిరి _(బెదిరించిరని 
యర్థము). తమ్మ పక్కన శయనించి స్వప్నమున గో తస్థలనము అనగా 

RV 28 
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మరియొక నాయికపేరు నుచ్చరించిన యగ్నివర్దనిపై గోపగించుకొన 
విలాసినులు అతనిని గుణించి యేమియుననకీయే పే పెంగన్నిటి చుక్కలు 

రాల్చుచు, కోపవశమున గాజులు చిట్టించుకొనుచు, పరుపున దొర్జుచు (పతి 

కారము చేయుచు. దిరస్క_రించిరని భావము. 

శ్లో. క్లుప్రపువ్నృశయనాన్ లతాగృహో 

నేత్య దూతికృ తమార్గదర్శనః, 

అన్వభూ తృరిజనాంగనారతం శ 

సో ౬వరోధభయవేవధూ త్తరమ్. 99 

వ్యాఖ్య : సః-ఆగ్ని వర్ణుడు, దూతికృత మార్గదర్శనః (సన్) - -దూతికల 

చేత. దెలుప(బడిన దారిగలవాండగుచు, క్ల ప్రపుష్పశయనాన్-పరువంబడిన 

పూ సెజ్జలుగల, లతాగృహాన్ -లతామండపమును, ఏత్య-చేరి, అవరోధభయ వేప 

ధూ త్రరం-అవరో ధ-అంతఃపురాంగనలవలని, భయ-భయముచేతనై న, వెపథు- 

కంపము, ఉ త్తరం-పధానముగా( గనంబడుచుండ(గా, పరిజనాంగ నారతం- 

దాసీసంభోగమును, ఆన్యభూత్ -అనుభవించెను. దూతికలు మార్గమును జూపు 
చుండ పూలపాన్సులతో సిద్ధపరచిన పొదరింటినిజేరి రాణులకు( దిలిసినంజిక్కు 

వచ్చునను భయముచేతనే ఆ దాసీల పొందును వణకుచు ననుభవించెనని భావము. 

“దూతిక ఎత” అనుచోట “దూతీక ఎత అనియుండవలసి యుండగా (హస్య పయో 

గము ఛందోభంగభయముచేత కవి చేసినట్లు మల్టినాథు(డభి పాయపడెను. “అపి 

మాషం మషం కుర్యాత్ ఛందోభంగం త కేక్ గిరామ్” అన్నలోకో క్తి కిని సైత 

ముదాహరించెను. కాని ఈసర్గ 16, శీలి కాలలోను అప యున్నది. ఇకారాంత 
దూతి శబ్ద్బముకూడ(ం గలదు. కాళిదాసు ఛండోభంగ భయమా? “గృహ” 

శబ్దము పుంలింగ బహువచనము, 

శ నామ వల్ల భజనస్య "తీ మయా 

[పాహ్య భాగస్టి మపి తస్య కాంత తే, 

లోలువం నను మనో మమేతి తం 

గో త విస్థలిత మూచు రంగనాః. D4, 
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వ్యాఖ్య : మయా-నాచేత, తే, వల్లభజనస్య-ని। పియురాలియొక్క- నామ- 

పేరును, (పాష్య- పెట్టుకొని, తస్య-ఆవల్బభజనముయొక్క., భాగ్యం, ఆపి- 

ఆదృష్టముకూడ, కాంక్ష్యతే-కోరంబడుచున ది. నను-ఓహో! మమ, మనః- 

నాయొక్కమనస్సు, తోలుపం-ఎంతయాశకలది! ఇతి-ఇట్టనుచు, అంగనాః- 

అతని (పియరాండు, గో|తవిస్థలితం-ని|దలో గలువరించిన | కొ త్తనాయిక 

పేరుగల, తం-అగ్నివర్డునుద్రశించి, ఊచుః-పలికిరి. అగ్నివర్జుండు స్వప్నము 
నందు (గొ తనాయిక పేరు నుచ్చరించిన పిమ్మట నతని _పీయురాం[డు 

ఒకొ-క్క-రుగా, నేను నీస్యప సుందరి పేరు పెట్టుకొని ఆమె భాగ ము పొంద 

వలెనని నామనస్సు కోరుచున్నది. ఈమనస్సున కెంతయాళ ఉ ది! అని 

యె త్రిపొడుపు మాటలతో నగ్నివర్జుని( దిరస్క-రించిరని భావము. “ఆ భాగ్య” 
మనగా నగుబాటు పాలగు నపకీ ర్రియని సూచన. 

¥ చూర్దబ[భు లులిత (సగాకులం 

ఛిన్న మెఖల మల కకాంకితమ్, 

ఉత్టితన్య శయనం విలాసిన;ః 

తస్య ప్మిభమరళా న్యపావృణోత్. లర్ 

వ్యాఖ్య : చూర్ణబ్మభు-రాలిన కుంకుమాది చూర్ణములచేత పింగళ వర్ణము 

గలదియు, లులిత్మ సగాకులం-నలిగిన పూలదండలచేత చెదిరినదియు, ధ్న్న 

మేఖలం-.తెగి జారిపడిన మొలనూలు గలదియు, ఆలకాంకితం-పాదలాఇార 

సము దలు గలదియునగు, శయనం-పదుపు, ఊట్ధిత స్య-పడక పెనుండి లేచినట్టి, 

విలాసినః-భోగపరాయణు(డగు, తస్య-అగి వర్దునియొక్క-, వి భమరతాని- 

బంధయు క్రములై న లీలాసురత విశేషములను, అపావృణోత్ -స్పష్టముగా 

వెల్లడించెను. భోగలాలసు(డై న్మిదనుండి లేచిన యగ్నివర్జుని శయనము, “వ్యాన 
“శబంధ" రతిలో ఆధోముఖగానుండిన నాయికముంగురులనుండి రాలిన కుంకు 

మాదులచేత పింగళవర్ణముగలదియె, “కరిపద” బంధరతియందు నాయిక 

భూమి పెనుంచిన తలగలదియగుటచేత (కిందపడి నలిగిన పూలదండలు గలదియె, 
“హరివి| క్రమబంధ” రతి సమయముననాయిక ఒకకాలును పైకినెత్తుటచేత జారిపడి 
తెగినమేఖలగలదియు,'ధై నుక బంధ రతివేళ నాయిక తనపాదములనుపడక వెనుంచి 

నిలువబడి వంగుటచేత పాడలాకారసము[ ధలు గలదియునగుచు, నతని విభ 

రతములను అనగా వివిధ రతిబంధయు క్ర సురతవిశేషములను స్పషముగా వెల్ల 
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డించెనని భావము. “రతిరతౌస స్య" మనుకామశా స్త్ర గంథము ఈ బంధముల నిట్లు 
వివరించినది: ల్లో. “వ్యానతం" రతమిదం పియోయది సా కదధోముఖ చతువ్చ 

దాకృతిః, తత్యాటిం సమధిరువ  ఏలళః స్యాత్ వ షాదిపక సంస్టితస్థితిః।। 

భూగత స్తన భుశాస్యమ స్తకా మున్న తస్ఫిచ మథోమ్ఖీం స్రీయమ్। [కామతి 
స్వకరకృష్ణమేహానే వల్లభే “కరిపదం” తదుచ్యతే. “యోషిదేకచరణే సముల్టితే 
జాయతే హి “హరివి| క్రమా' "హ్యయః।। న్య స్తవా స్తయగలా నిజేపదే యోషి 
దేశి కటిరూఢవల్పభా! అగతోయది శనై రధోముఖీ “ధై నుకం” వృషవదు 
న్నతే [పియే!! 

శో న స్వయం చరణరాగ మాదభే 
య 

యావీతాం న చ తథా సమాహితః, 

లోభసమా ననయనః శ్ర థాంళు కై 

శ్మేఖలాగుణవదై. ర్నితంబిభిః, 26 

వ్యాఖ్య : సః-అగ్ని వర్ణు(డు, స్యయం-తానే, యోషితాం-యువతులకు, 

చరజరాగం-పాదములయందు లాక్షారసమును, ఆదదే-పూయమొదలిడేను. కాని 

శ్ల్ఞథాంచకై ॥-జారిన చీరలుగలవియు, నితందిభిః-నితంబములతో( గూడినవియు 

నగు, మేఖలాగుణపదై. 8- మొలనూలిదారములకు నివాసములగు జఘనముల చేత, 

లోభ్యమాననయనః-లోభ పెట్టంబడుచు న్న కన్ను లుగలవాండగుచు, తథా-ఆవిధ 

ముగానే, సమాహీతః-నిశ్చలమనస్కు-.డై, న చ ఆదధే-పూయలేదు. అగ్ని 

వర్దుండు యువతులపాదములకు లాశారసమును తానే పూయుటకు సిద్ధపడెను, 

కాని తనస్పర్శవలన వస్త్రములు జారి నితంబసహితముగా బయటపడిన జఘన 

ములచేత ఆకర్షింపంబడిన దృష్టిగలవాండగుటచేత ఎట్టు (శద్ధతో పూయవలెనో 

అట్లు అవహితుండై వారికి. జరణరాగమును చక్కగా సమర్పింపలేకపోయేనని 

భావము. వ్రీయెక్కు కటిపళశ్చాత్ భాగమునకు “నితంబ మనియు, పూర్యభాగము 

నకు “జఘన” మనియుంబేర్దు, “పశ్చాన్నితంబః స్ర్రీకట్యాః నీ బేతు జఘనం 

పురః” అని యమనిము. 

ళో, చుంబనే విపరివ ర్హి తాధరం 

వాస్తరోధి రళనావిఘట్టనే, 
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విఘ్ని తేచ్చ మపి తన్య సర్వతో 

మన్మథేంధన మభూ ద్వధూరతమ్. 27 

వ్యాఖ్య : చుంబనే-ముద్దు గొనుట నారంభింపంగానే, విపరివ రితాధరం- 

పక్కకు (తిప్పిన పెదవిగలదియు, రశనావిభఘట్టనే-వీరముడితో మొలనూలిని 

తొలగించుటకు. బూన(గనే, హ స్తరోధి-చేతినడ్డగించు నదియు, సర్వతః-ఆంతట, 

ఐమ్ తేచ్ళం, ఆపి-ఆటంక పరుప(బడిన ఇచ్చగలదియైనను, వధూరతం-యువతీ 

సంభ్ గము, తస్య-అగ్ని వర్దునికి, మన్మథేంధనం-కామో| దేక ము(గలిగించు నదే, 

ఆభూత్-అయ్యెను. చుంబినమున మొగ, తిప్పినను, పోకముడి విడువ(బోగా 

చేతిని(దోసివేసినను, [పతి పయత్నమును ఆట్టు విఘ్నపరచుచున్నను ఆగ్ని 

వర్దునికి అవియని, యు గామోద్దీపనములేయె ఆ యువతి సంఖోగమును ఇల 

వంతముగా లోబరచుకొని యనుభవించెనని భావము. 

Ca] శ్లో. దర్పణేషు పరిభోగదర్శినీః 

నర్మపూర్వ మనుపృవ్ద సంస్థిత 1, 

ఛభాయయా స్మితమనోజ్జ్య యా వధూః 

[హీనిమాలితముఖీ శ్చకార నః. వర 

వ్యాఖ్య : సః-అత(డు, దర్పజేష-అద్దములయందు, పరిభోగదర్శినీః- 

సంభోగ చిహ్న ములను జూచుకొనుచున్న, వధూః-న్రీలను, నర్మపూర్వం-పరి 

హాసపూర్యకముగా, ఆనుపృష్ట సంస్థితః (సన్ )-వారి వెనుకభాగమున నిలువ( 

ఐడినవా(డగుచు, స్మిత మనోజ్ఞయా-చిరునగవుచేనందమైయన్న , ఛాయయా. 

దర్భణమున(గనపడు తేన (పతివింబముచేత, (హీనిమీలితముఖీః-సిగ్గుచేత 

మూసుకొన్న ముఖములుగలవారినిగా, చకార-చే సెను. తనచే రాాతులయందు 

ఉపభోగింప(బడిన యువతులు పగటివేశలలో అద్దములందు తమ ముఖ స్తనాదు 

లపై నేర ్పడీన నభక్షతాది చిహ్న ములను జూచుకొనుచుండగా వారివెనుక నిలిచి 

చిరునవ్వుతో మనోహరమై అద్దమునందు(గనంబడు తన [పతిబింబముచేత నా 

యువతులను సిగ్గుపడునట్టును, సిగుచేత ముఖములను చేతులతో మూసుకొను 
లి 

నటును జేయుచు తనవిలాస జీవనమును గడపుచుండెననియ భావము. 
(ప) 
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ఇస కంఠస క్త మృదు భాహుబంధన ౦ 

నన్ధి స్త్వవాదతల మగపాదయోః, 

(పార్థయంత శయనోల్టితం ('పియాః 

తం నిశాత్యయ విసర్గ చుంబనమ్. 29 

వ్యాఖ్య : [ పియాః-ఆతని _సియురాం డు, శయనోల్టితం-పడకనుండి 

లేచినట్టి, తం-ఆయగ్ని వర్గుని, కంఠస క్ర మృదు బాహబంధనం-తవు కంఠము 

అందుంచబడిన సుకుమారమైన యాలింగనము గలదియు, అ్మగపాదయోః-తమ 

పాదముల పెభాగములయందు, న్య స్తపాదతలం-ఉంచ(బడిన యతని యడుగులు 

గలదియునగు, నిశాత్యయ _విసర్గచుంబనమ్---నిశాత్యయ-ర్మాతియొక్క అవ ' 
సానమునందు, విసర్గ -విడిచి వెళ్ళు సమయమునందలి, చుంబనం-ముద్దును, 
_పార్థయంత- యాచించీరి. శయనమునుండి లేచిన అగి వర్దుని నతని [ప్రియ 

రాం|డు బాహుబంధనయు క్రమై తమపాదములపై నతని పాదములుంచి చేయు 
నట్టి సెశావసానగమనమునందలి చుంబనము జేసి వెళ్ళుమని కోరిరి. అట్లు 

చేయట మన్మథ నివాసమునకు హేతువని గోనర్జియండు చెప్పెను; “రతావ 
సానే యది చుంబనాది [పయజ్య యాయాన్మదనో ౭ న్య వాసః" 

వా ప్ర శో. వేత్యు దర్పణతలస్థ మాత్మనో 
య 

రాజ వేవ. మతిశ|[క ళోభినమ్, 

పిపియేన న తథా యథా యువా 

య క్రలద్మ పరిభోగమండనమ్. Coe 80 

we సః-యువకుండై న ఆయగ్ని వర్ణుడు, ఆతిళ|కశోభినం- 
జల్. పీసీ 'యందము 'కలదెయె, 'దర్పణతలస్థం-అద్దమునందు(గనబడు 
చున్నది యగు, ఆత్మనః -తనయొక్క, రాజ వేషం-రోజోచిత _వస్తాంలంకార 
వేషమును, _(పేక్య- -చూచి,” “తథా ఆవిధముగ్గు... నపి పీయే-సంతోషపడలేడు. 

యథో-యీవిధమ్తగావై తే వ కలక వస ష్షముగాం గనపడుచున్న చిహ్నములు 
గల “పకఖో గ మరకేనేం- యకక ' "సం గముల్న వలన” “గలిగేన ' సొగసును 
క -చూబేగ వె పయాసంతాషప౭ నో హోకేకి శ్ర స “అగ్ని వర్ణుడు "కసే 
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కుండల కంకణ కిరీట ధారణముచేత ఇం; దునిమించిన కోఖభగల తన రాజవేషమును 

అద్దమున( జూచుకొన్నప్పటికంటెను యువతీ సంభోగజనితములై న నఖక్షత 
దంతక్షతములు, ఆలసినముఖము, జారినవస్త్రములు మొదలగు చిహ్నములను 

దర్పణమున( జూచుకొన్నప్పుడే యెక్కువ సంతోవపడెను. రాజ్యసుఖముకంటె 

నతనికి రమణీసుఖమే అధికమైన యానందమును గూర్చుచుండెనని భావము. 

శ్లో. _మితకృత్య' మపదిశ్య పార్భ్వతః 

(వస్థితం త మనవస్థితం (పియాః, 

ఏిద్మ హేశ్తథ్ర! పలాయనచ్చలా 

న్యంజసేతి రురుధుః కచ[గమైాః, 91 

వ్యాఖ్య : మితకృత్యం-సుహృత్కా-ర్యమును, అపదిశ్య-నెపముగా. 

జెప్ప, _ పార్శతః-మరియొకచొటికి, _పస్థితం-వెళ్ళుటకు బయలుదేరిన 

వాడై, ఆనప రం నలక లక యన్న తం-ఆగ్ని వర్ణుని, [పియాః-విలా 

సినులు, సళర్.ఓమోసగాడా!, పలాయనచ్చలాని-నివు పారిపోవుటకు. జెప్ప 

మోసములను, అంజసా- యథార్థముగా, విద్మ-ఎజు(గుదుము, ఇతి-ఇట్టనుచు, 

కచ (గప "'హిః-కేశాకర ఇములచేలీ, రురుధుః-ఆడ్డగించిరి. విలాసినులవద్దనుండిన 

యగ్ని వర్డు, డు “నాకొకమితకార్యమున్నది” అని చెప్పి పకక వెళ్ళ 

టోవుచు కాలు నిలుపలేని స్థితిలో నుండగా ఆ విలాసినులు “రి శతు(శా! నీవు 

పారిపోవుటకు( జెప్పిన అపదేశవాక ములత త్త్యము మాకుందెలియునులే” 

యనుచు నతనిజుట్టు వెంటుకలను ప లాగి వెళ్ళకుండునట్టుచేసిరని భావము. 

వారాంగనలు విటులను మి|తకార్యము ప్పుడు విడుచుట కామశాస్త్ర ధర్మము, 
కనుక అగ్ని వర్ణు(డు మి తకార్యమిషచే వెళ్ళదలంచుట, ఆది యబద్ధమని తెలిసిన 

పియురాండు ఆతనిని వెళ్ళనీయకపోవుట ఇచ్చట వర్ణింపబడినది. ఈ సంద 

రృమున గోనర్జీయ(డు “బుతుస్నాతా భీగమనే, మి తకార్యే, తథాపది! శ్రమే 

తేషు [పియతమః క్షంతవ్యో వారగమ్యయా” అని|వాసెను. వారగమ్యా- 

వారనీ. 

తో తస్య నిర్ణయరతి (శమాలసాః 
౧ 

కంఠసూ (త మపదిశ్య యోషితః, 
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అధ్య శేరత బృవా ద్భుజాంతరం 

పీవర స్త నవిలు వ్ర చందనమ్. తలి 

వ్యాఖ్య : నిర్ణయరతి శమాలసాః అలా నిర్ణయరతి - ఆతడు సలిపిన 

ఉత్కటసంభొగమువలని, [శమ-ఆయాసముచేత, అలసా-సడలిన యవయవ 

ములుగల, యోషిత;-యువతులు, కంఠసూ[ తం-" కంతా తమన్ పేరుగల 

ఆలింగనవి శేషమును, అపదిశ్య-వ్యాజముగా(జెప్పి పీవర స్తనవిలు పచంద 

నం- పెద్దవియగు స్తనములచేత తుడిచివేయంబడిన గంధపుపూతగలది యగు, 

తస్య-అగ్ని వర్జనియొక ప్ర బృహత్, భుజాంతరం-వికాలమైన వక్షస్థలమును 

(వక్షస్థలమునందు), ఆధ్యశేరత-శయనించిరి. బలిష్టు(డు, యువకు(డునగు, 

అగ్ని వర్ణు(డు నిర్ణయముగా(జేసిన సంభోగమువలన తపః ఆవయవములు సడలి, 

పునారతికి సిద్ధపడజాలని కొందరు యువతులు, ఆతనిని తృప్తి పిపరచుటకై. 

ఇప్పుడు “కంఠసూ[త” మనునాలింగనమును జేయుడు మన్న నెపముతో తను 

పీవర స్తనముల రాపిడిచేత మైపూతగానున్న గంధము తుడుచుకపోవునట్టు అతని 

విశాల వక్షస్థలమునందు శయనించి రని భావము. “యత్ కుర్వతే వక్షసి వల్ల 

భస్య సనాభిఘాతం నివిడోపగూహాోక్, పరి శమార్థం శనతై ర్విదగ్ధా స్త్ 

“కంఠసూ[ తం" _పవదంతి సంతః” అని కంఠసూ[త లక్షణము. ఇదియే 

రతి రహన్యమునందు శు స్పనాలింగన" మని బెప్ప(బడీనది. “ఉరసి తమితు 

రుచ్చై రాదిశంతీ వరాంగీ స్తన యుగ ముపధ తే యగ్ న్ లల తత్” 

అని దాని లక్షణము. 

ళో నంగమాయ నిశి గూఢచారిణం 

చారదూతిక థితం పురోగళాః, 

వంచ యిమ్యసి కుత స మోవృతః 

కాము కేతి చక్ళషు స్తమంగనాః. 88 

వ్యాఖ్య : సంగమాయ-అన్య స్రీ సురతముకొ టకు, నిశి-రా తివేళ ; గూఢ 
చారిణం-రహస్యముగా వెళ్ళుచున్నవా(డును, చారదూతికధితం-గూఢచారిణు 

లగు దూతికలచేత రాణులకు తెలుపబడిన వా(డునునగు, తం-ఆ యగి వర్డుని, 

అంగనాః-అతని పీయురాం డు, పురోగతాః (సత్యః)-ముందుగానే వెళ్ళి దారి 
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నడ్డగించినవారై , హేకాముక!-ఓకాముకు(డా! తమోనృతః-వీక టిచేత దాచంబడిన 
వాడవగుచు, కుతః-ఎందువలన, వంచయివ్యసి-మోసగించుచున్నావు! అని - 

ఉపాలంభనము చేసిరి. రా|తివేళలో పరసన్రీ సంగమము కోసము చీకటిలో 

వెళ్ళుచున్న అగ్ని వర్ణుని చర్యను ముందే గూఢచారిణులగు దూతికలద్వారా తెలుసు 

కున్నరాణులు ఆతనిదారికి అడ్డముగా వెళ్ళి కాముకు(డా! చీకటిలోదాగి ఎందుకు 

మోసగించుచున్నావు? అని తృణీకరించి పలికిరనియు, వెనుకకు తీసుకవెళ్ళి 
రనియు భావము. 

ఖో. యోపషితా ముడుపళకే రివార్చిపాం 

'_ న్పర్శనిర్వృతి మసా వవాప్పువక, 

ఆరురోవా కుముదాకరోవమాం 

రా|తిజాగరవరో దివాశయః. 94 

వ్యాఖ్య : ఉడుపతే॥-చం[ దునియొక్క, అర్చిషాం, ఇవ-కాంతులయొక్క- 

వలె,యోషితాం-స్రీలయొక్క-, స్పర్శనిర్భృతిం-స్పర్శసుఖమును, ఆవాప్పు వన్ చ్ 

పొందుచును, రా| తిజాగరపరః-రాతులయందు ని దమెలొ గ్రానుటయం దాస కి 

కలవా(డై , చివశయః-పగళ్ళు నిదించుచున్నవాండై, అసౌ-ఈ అగ్ని వర్లు(డు, 

కుముదాక రో పమాం-కలువలకొలనుయొక్క._ పోలికను, ఆరురోవహ-పొందెను. 

శ్రీలస్సర్శసుఖ్రము ననుభవించు చు రా|తిళ్ళు మేల్కొని పగళ్ళుని దపోవునల్టి 

అగ్ని వర్జుండు, చం[దకిరణస్పర్శచేత వికసించి పగలు ముడుచుకొనిపోవు 

కలువలుగల కాసారమువలె నుండెనని భావము. అలంకారము : ఉపమ. 

శ్లో. వేణునా దశనపీడి తాధరా 

వీణయా నఖపదాంకితోరవః, 

శిల్ప కార్య ఉభయేన 'వేజీతా 

_న్తం విజిహ్మానయనా వ్యలోభయ౯ా, కిర్ 

వ్యాఖ్య : దశనపీడితాధరాః-దంతముల చేత గొజుకబడిన (కీ(జెదవులు 

గలవారును, నఖపదాంకీతో రవ$ః-నఖక్షతముల గాయములతోడి తొడలుగలవారును, 
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అయినప్పటికిని, వేణునా-మురశియు, వీణయా-వీణయునను, ఉభయేన- రెండిటి 

చేతను, వేజితాః-పీడితలై న, శిల్పకార్యః-గాయికలు, తం-అతనిని, విజిహ్మన 

యనాః-కుటిలవీక్షణములు గలవారగుచు, వ్యలోభయన్ -లోభముగలవానిని(గా( 

జేసిరి, కళా పవీణలయిన గాయనీమణులను సురతములందు అధరోష్టములను 

చంతములచే [వణములుగాను, తొడలను నఖకతములచెత | వణములుగాను 

మార్చుటయేకాక, మరుసటి దినమున వేణువాదనముచేయువారిని వేణుగానము 

ఎనిపించు (డని, వీజావాదనముచేయువారిని వీణ వాయింపుడనియు నిర్భంధ 
పరచిన యతని యెదుట న ప్రేచేయుచు వేణువీణలచేత బాధింప(బడుచున్నట్టివారు, 

తానుచేసిన పని నెటిగియు" తమ నిట్టువాధించు చున్నా డని సాభి పాయముగా 

చూచుచుండగా నా కుటిలదృష్టులను జూచి యగ్ని వర్ణు(డు సంతోషపడుచు 

వారిపై నింకను ఎక్కువ [పలోభపడుచుండెను. వారికిగలుగుచున్న వీఖా 

చు. స్పర్శలవలని పీడ చిలిపితనముగల అగ్ని వర్దునికి ఆనంద హేతువయ్యెనని 

భావము. 

శ్, అంగస_త్త్వవచనా శయం మిథః 

(స్త్రీషు నృత్య ముపధాయ దర్శయకా, 

న ప్రయాగనిపుణై ॥ [పయో _క్టృథిః 
సంజభుర్హ సవా మీ|తసన్ని థె. 36 

వ్యాఖ్య : అంగహ _స్రవచనా శయం---ఆంగ -పతాకాది హ స్త్రవిశేషములు 

స _త్త్వ-ఆఅంతఃక రణవృత్తులై న ఆఅ శుపాతాదులు, వచన- గేయములు, ఆ్మశయం- 

కారణములుగానున్న , నృత్యం-ఆంగిక సా శ్తిక వాచిక రూపమైన అభినయ 
మును, మిథః-రహాస్యస్థలమునందు,  శ్ర్రీషు-నట్టువక త్రెలయందు, ఉపధాయ- 
ఉంచి, దర్శయన్ -| పదర్శనము సలుపుచు *, సః-ఆయగి వర్డుండు, మి్మిత 

సన్ని ధౌ-మితులయెడట, bea 8-అభినయశా స్త్రమునందు నేర్పరు 

లైన, [పయో కృథిః సహ-ఆభినయార్థ[ప శకులైన నాట్యాచార్యులతో గూడ, 

సంజఘర్ష- ఘర్షణపడెను. ఏకాంతస్థలమున అందగ త్రెలగు నర్రకీజనమును, 
నాట్యాచార్యులను బిలిపించి, మి(తసహితు(డై చూచుచు, ఆనట్టువక _తెలను 

అభినయింపంజేయుచు వారి (పయోగములందు గల దోషములనుజూపు నెపమున 

ప్రలవా స్త పాద స్తనాదులను దాకుచు నాట్యాచార్యులతో గలహించెను. అనగా 
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నత(డభినయళా స్త్రవే త్రయైన స్త్రీలోలుండుగా నచ్చటం గనంబడెనని భావము. 
“సామాన్యాభినయో నాన జ్ఞేయో వాగంగసత్త్వజః” అని భరత నాట్య 
శాస్త్రము. 

0౧ 
శో. అంసలంబి కుటజార్జున సజః 

తస్య నీపరజసాంగరాగిణః, 

(పావృపి. |పమదబర్హి ణే ప్వభూత్ 

కృ(తిమా[దిషు ఏహోరవి[భమ.. ఫ్ర" 

వాాఖ్య : _పావృషి ఆ వర్షాకాలమునందు, అంసలంబికు టజార్జున| సజః---- 

అంస-భుజములయందు, లంబి-వేలాడుచున్న 3 కుటజ-కొ ండమళ్చి పూల 

యొక్కయు, అర్జున -మద్దిపూలయొక్కయు, సజః-మాలిక లుగలవా(డును, 

సీపరజసాం-కడిపూల పుప్పాడులయొక్క_, అంగరాగిణః-మైపూతగలవా(డునగు 

తస్య-ఆయగ్ని వరునికి, పమదబర్ది జేమ-మదించిన నెమళ్ళుగల, కృతిమాదిమ- 
కల్పితములైన గిరి నదీ సరస్సులయందు, విహారవి| భమః-విహరించు టయను 

విలాసము, ఆభూత్-జరిగెను. కల్పితములై న వర్గాఛిహ్న ములతో నత(డు వర్ష 
కాల విహారములను సలిపెనని భావము. 

థ్, ఏ[గహాచ్చయ'నే పరాజ్బుఖీః 
య 

నానునేతు మబలాః స తత్వరే, 

ఆచ కాంత. ఘనశళబ్దవిక్ల బాః 

తా వివృత్య విళతీ ర్భుజాంతరమ్. 88 

వ్యాఖ్య : (ఆ వర్షాకాలమునందు) సః-అగ్నివర్జు(డు, విిగహాత్ - 

[పణయకలహమువలన, శ యనే-పరుపుమీద, పరాజ్ముఖీః-| పక్క్రకుమళ్శిపండు 

కున్న, అబలాః-న్ర్రీలను, అనునేతుం-| బతిమాలుటకు, నతత్వరే-త్వరపడలేదు. 

ఘనళబ్దివిక్ట బాః-మేఘగ నములచేత భయపడినవారై , వివృత్య-తవవై పునకు( 

దిరిగి, భుజాంతరం-వక్ష లమును, విశతీః-| ప వెశించుచున్న, తాః-వారిని, ఆచ 

కొంష-ఆభఖిలషించెను. త [పక్కున శయనించిన యువతులు [(పణయక లహము 
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వలన కుపితలై , పెడమొగము పెట్టి పండుకొనంగా అగి వర్ణు(డు త్వరపడి 

"వారిని |బతిమాలుకొనుటకు పూనుకొనలేదు.  కారణమేమనంగా కృ తిమమేఘ 
గర్జనములవలన భయపడిన ఆయువతులు తమంతటతామే తనవైపు తిరిగి వక్ష 

స్థలమునండు దూరిగాథాలింగనము( జేసికొందురులెమ్మని యుపేక్షించెనని భావము. 

కో. కార్తికీషు నవిళానవార్ష్యుభాక్ 

యామి నీషు లలితాంగనానఖః, 

అన్వభుం క్ష సురత[శమావవోం 

మేఘము కవిశదాం న చం దికామ్. 89 

వ్యాఖ్య : కా రికీషు-కా రికమాసమునకు సంబంధించిన, యామినీషు- 

రా_తులయందు (శర్మ చా తులయందని అర్థము), సవితానహర్మ్యభాక్ —సవి 

తాన-మేలుక ట్టువ స్ర్రములతో(గూడిన, హర్మ్య -మేడలను, భాక్ -చేరినవాండై , 
లలితాంగనానఖః-సుందరాంగులతోగూడి న, సః-ఆగ్ని వర్ధుడు, సురత, కమా 
పహాం-సంభోగమువలనియలసటను దొలంగించునట్టిదియగు, మేఘము క్ర విశదాం- 
మెఘములచే విడువంబడి స్వచ్ళమైన, చర్మదికాం- వెన్నెలను, అన్యభుం క - 
అనుఖభవించెను. శరత్కాలమున మంచు పడకుండుటకై వ ములను పెభాగ 

“మున(గట్టించి వాని కింద నిద్రించుట వూర్వులయలవాటు. అ చేయించిన మేడ 
లపై సుకుమారాంగలతో సురతము సన యగ్నివర్ణు.  శరత్కాలమున 
మేఘములుతొల(గి తెల్లగా చల్చగానుండిన వెన్నెలలలో సంభోగ (శమను దొల( 
గించుకొనుచుండె నని “భావము. 

టో, నేకతం చ నఠయూం వివృణ్వతీం 

(శోణిబింబ మివ వాంనమేఖలమ్, 

న్వ( పియా ఏలసిళాను కారిణీం 

సౌధజాలవివరై ర్య్యలోకయత్ 40 

ర్యాఖ్య : హంసమేఖలం-హంసలబారనెడు మొలనూలితోనున్న, సై సెకతం- 
ఇసుక తిన్నెను, (కో కోటింబం, ఇవ-కటిప పళ్చాద్భాగమునువలె, వివృజ్వలిం- 
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కన(బరచుచున్నట్టిది కనుక, స్వ్మపియా విలసితానుకారిణీ:-తన (పియురాలి 

విలాసమును అనుకరించుచున్న, సరయూం, చ-సరయూనదినిగూండ, సౌధజాల 

వివరై ;-మేడయొక్క_ గవాక్షరం ధములద్వారా, వ్యలోకయత్ -ఆస క్తితో( 

జూచెను. సౌధమునండు | పియా సమాగమ సుఖము ననుభవించు చున్న ఆగ్ని 

వర్జుండు, హంసల బారుతో(జు* (బడిన యిసుకదిబ్బను మొలనూలుతో నుండిన 

నితంబమునువలె( గన(బరచు చు a సరయూనటి తన పక్కన నగ్నయె యున్న 

_పీయురాలిని చోలియుండుటచే గవాక్షరం ధములద్వారా ఆస కితోంజూచెను. 

కాముకునికి పరకామిని వివ స్ర్రగాగుండినప్పుడు చూచుటయు, ఆదియుదన 

[పియురాలిని చోలియుండుటయు, మిక్కిలి | పలోభమునకు(గారణమని భావము. 

ఖో. మర్శరై రగురుధూపగంధిఖి 

ర్వి కృ'హేమరళనై స్త మేకతః, 

జహు రా|గథన మోవతలోలుపం 

హైమనై. ర్నివసనై * నుమధ్యమాః. 41 

వ్యాఖ్య : మర్మరైః-సంస్కార విశేషమువల్ట ధ్వనించుచున్నవియ, 
ఆగురుధూప గంధిభిః-అగురుధూపములవాసన గలవియు, వ్య క్రహేమరళనై :- 

వెలుపటికివచ్చిన బంగారుమొలనూలు గలవియు, హైమనై ః1-హేమంతబుతువున 

ధరించినవియునగు, నివసనై ః-వస్త్రములచేత, సుమధ్యమాః- స్రీలు, ఎకతః- 

నితంబముయొక్క_ ఒకపక్కన, ఆగథనమోక లోలుపం---ఆ|గథన-పోక 

ముడియొక్క-, మోక్ష-ఊడ(దీయుఓయందు, లోలుపం-ఆస క్తుండైన, తం-అగ్ని 

వ ని, జ హుః-ఆక ర్షించిరి. చలికాలమునందు తాముధరించిన వస్త్రములు గంజి 

సె నవగుటచేత చప్పుడు చేయుచు, అగురుధూపవాసనలుగలవై , వదలిబయటికి 

జా న బంగారుమొలనూళ్ళుగలవియై, నితంబముల నొక పక్కన. గన(బిరచు 

చుండుడచెత చీరముడిని ఊొడదీయటకు( ద్వరపడుచున్న అగ్నివర్దుని ని దించు 
చున్న స్రీలు ఆకర్షించిరని భావము. అట్టి స్థితిలో న్మిడించు సుమధ్యల నతడు 
రమించుటకుప| క మించెను. మర్మరమనగా వస్రములయొక్కయు ధూషణముల 

యొక్కయు చిబుచప్పుడు. 

Cal అర్పిత సిమిత దీవ దృష్టయో 
య అవే ళా 

గర్భ వేళ్ళను నివాతకుడిము, 
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తన్య సర్వ సురతాంతర తమా; 

సాఠశితాం కిశిరరా| తయో యయుః. 42 

వ్యాఖ : నివాతకుక్షిమ-గాలిలేని లోనిభాగములుగల, గర్భ వేళ శ్రైసు- 

సౌధముయొక్క_ గదులయందు, అర్చిత స్తిమితదీపదృషయఃఅర్చిత-ఉంచ( 

బడి, స్తిమిత-కదలికలేని, దీప-దీపములనెడు, దృష్మయః-చూపులుగలవియు, 

సర్వసురతాంతరక్షమాః---సర్వ-అన్ని విధములై న, సురతాంతర-రతిబంధము 

లకు, క్షమాః-తగినవియునగు, శిశిరరా[ తయః-శిశిరర్తురా తులు, తస్య-ఆ యగ్ని 

వర్ణునియొక్క-, సాక్షితాం-సాక్షిత్యమును, యయుః-పొందినవి. సౌధాంతరము 
నందలి గర్భగృహములు గాలిలేనివగుటచేత అచ్చటనుంచిన నిశ ఎలదీపములే 

చూ పులుగా(గలిగి, చెమటపట్టుటలేక దీర్హ ములై యున్నందున అన్ని విధములై న 
శ ంగారచేష్టాసురతబంధముల క నుకూలమైన శశిరర్మాతులు అగ్నివర్డుని సంభోగ 
విలాసములను తెప్పలార్శ్చక చూచి 'యాళ్చర్యపడు సాక్షులవలె నుండెనని 

భావము. 

శో దకిణేన పవనేన సంభృతం 

_పేత్యు చూతకునుమం నవల్ల వహ్, 

అన్వనై షు రవధూత వి|గహో 

స్తం దురుత్సవహావియోగ మంగనాః. 48 

వ్యాఖ్య : అంగనాః-యువతులు, దక్షిణెన, పవనేన-మయమారుతము 

చేత, సంభృతం-కూర్చ(బడిన, నపల్టవం-చిగురాకులతోడి, చూతకుసునుం- 

మామిడిపూ(తను, ( పేక్య-చూచి, అవధూతవి_ గహాః_| తోసి వేసిన [పణయ 

కలహములుగలవారగుచు, దురుత్సహవియోగం-దుస్సహమైన వియోగముగల, 

తం-అతనిని, అన్వనై షః-అనునయించిరి. మలయానిలమువీచుట, మామిళ్ళు 

చిగుళ్ళతో పూతలతో ( పత్యక్షవ మగుట మొదలయిన చిహ్నములుగల వసంత 

బుతువును దర్శించిన యువతులు, అంతకుముందు తమకు అగ్ని వర్దునికి జరిగిన 

[పణయకలహములవలని వియోగ మనుభవించు చుండినను బుతు పభావముచేత 

కామోద్దీపితలై విరహమును సహింపంజాలక తామే యగ్నివర్లుని బతిమాలు 
కొనుచు. [బణయకలవాములు మానిరని భావము. 
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శో తాః న మంక మధిరోప్య దోలయా 

| పేంఖయ౯ పరిజనాపవిద్దయాా, 

ముక్షర జ్జు నివిడం భయచ్చ లాత్ 

కంఠబంధన మవావ జాహుధిః. 41 

వ్యాఖ్య కై తాః-ఆన్ర్రీలను, స్వం, అంకం-తన తొడను (తొడలమిద) 

అధిరోప్య ఎక్కి ంచుకొని, పరిజనాప విద్దయా - శీవకజనముచేత ఊపంబడిన, 

దోలయా..ఉయ్యాలచేత, ము క్రరజ్ఞు-విడువ(బడిన ఊయెల| తావ గలగునట్టు, 

_పేంఖయన్ - _ఎగిరిపడంజేయుచు, "BNE: భయమనుమిషవలన, హోకోపలిః= 

అంగనాభుజముల చేత, నిబిడం- గాఢమైన, కంఠ బంధనం-కంఠాలింగ నము, 

అవాప-పొందెను. అట్లు బతిమాలుకొనవచ్చి న యువతులను ఆగ్ని పర్జుంయ తన 

యొడిలో నెక్కి: చుకొని, ఊయలలో. గూర్చుని, దాసీజనముచేత ఉయ్యాల 

నూపించుచు, (తాళ్ళు విడువమని పదిజనముతో. జెప్పుగా వారు విడిచిన. 

అప్పుడి ౨కను వేగము, చలనము గలుగుటచేత నాపడుచులు భయపడి గట్టి 

నతని కంఠమును బాహువులచేత ఆలింగనము. చేసికొనిరి. అట్లు వసంతర్హువున 
య్ ఆనీ 

అగ్ని వర్గు(డు శ్రీల స్వయం గాహాలింగన సౌఖ్యము ననుభవించెనని భావము, 

స 

వ్ల, తం పయాధర నిషికచందనేె 8 

వౌ క్రికగథిత చారుభూపణెః. 

[గవ్మివే నందిల సవా 

(శోణిలంబి మణిమెఖలె ;? (పియాః. ఓ 

వ్యాఖ్య : | పియాః-అతని _పేయసులు, పయోధర నిషి క్రచంద'ే 1-==- 

పయోధర-తమ స్తనములయందు, నిషిక్ర-తడియుండునట్లు చల్లువోంబడిన, 
చందనై ౩- శ్రీగంధజలములు గలవియు, మౌ కిక గధథిత చారుభూషదై. 8-ముత్యా 

లతోం గూర్చిన అందమగు భూషణములు గలవియు, [శోణిలంబి మణిచుఖలై 1- 
|e కోణి_ పిటుదులమీద , లంబి-| వేలాడుచున్న, మణి- _పచ్చలు మొదలగు రత 
ములతో' గూర్చిన, మెఖలై ః-కటిసూ తములుగలవియునగు, _గీష్మ వేషవిధిభిః- 

ఉవ్గకాలమునకు( దగిన వేషవిధానములచేత, తం_అగ్ని వర్గుని, సిషేవిరే- సేవిం 
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చిరి. ఎండ వేడిమి గల _గీష్మబుతువు రాగానే శీతలోపచారములు చేయందల. 

చిన | పియురాం|డు తమ స్తనములను గంధజలముతో( దడుపుకొనియ, తమ 
భూ షణములన్ని (టిని ముత్యాలమయములుగా( జేసికొనియు, పచ్చలు మొదలగు 

రత్నములతో. గూర్చిన కటిసూతములు నితంబములపై వేలాడునట్టు జేసి 

కొనియు ఆగ్ని వర్దుని సేవలోనుండిరి. చందన, మౌ కిక, గారుత్మతములు 

శీతలములై యతనికి సౌఖ్యము గలిగించెనని భావము. 

వో యత్న లగ్ననపాకార మానవం 
య 

ర క పాటలనమాగమం పహౌ, 

తేన తస్య మధునిర్లమాత్ కృళః 

చిత యోని రభవత్ వునర్నవః. 

వ్యాఖ్య : సః-ఆగ్ని వర్ణు(డు, లగ్న సహకారం-మామిడి చిగురంటుకొన్న 

దియ, రక్తపాటల 'సమాగమం-ఎ రని కలిగొట్టు పువ్వు కలిసినదియునగు, 
ఆసవం-మద్యమును, పపౌ ఇతియత్ -తాగెననునది యేదికలదో, తేన-ఆయాసవ 

పానముచేత, మధునిర్గమాత్-వసంతము వెళ్ళిపోవుటవలన, కృశ॥-బలహీనుండై న 
తస్య, చి త్తయోనిః-అగ్నివర్జునికి సంబంధించిన మన్మథుడు, పునత్నవః-మరల 
[కొ త్తవాండు (పబలు(డు) అభవత్ -అయ్యెను. వగరుకై మామిడి చిగురు, 

పరిమళమునకై కలిగొట్టు పువ్వు కలిపిన మద్యమును (త్రాగుటచేత, వసంతము 
' వెళ్నిపోవుటవలన నీరసపడియున్న అగ్నివర్జునిలో మరల కామోద్దీపనము గలిగె 
నని భావము. మన్మథుడు తన మీతు(డగు వసంతు(డు వెళ్ళిపోగా మిత 

వియోగమున నీరసపడియున్నను ఆగ్ని వట్టని యాసవ పానమువలన( బుంజు 

కొనెనని తాత్పర్యము. “శోకాన్ముక్షః పునర్నవః'" అని నిఘంటువు. * 

థో ఏవ మిం|దియసుఖాని నిర్విశ 
(శత) 

న్ననర్ధకారర్థవిముఖః స్ పార్థివః, 
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ఆత్మల క్షుణని వేది శా న్భతూ 

నత్యవాహయ దనంగవాహితః. 47 

వ్యాఖ్య : ఏవం-ఇట్టు, అనంగవాహీతః-కామ। పేరితు(డై, అన్యకార్థ 

నిముఖః-ఇతర కార్యముల దిష్టములేనివాడై న, సః, పార్థివః-ఆ రాజు, ఇం దియ 

సుఖాని-ఇం| దియముఇకు సుఖకరములై న శ బాది విషయములను, నిర్విశన్- 

అనుభవించుచు, ఆత్మలక్షణ నివేదితాన్ -తమ చిహ్నములగు గిరిమల్లికాదులచేత 

తెల్పుకొనుచున్న, బుతూన్ -వర్షాది బుతువులను, ఆత్యవాహయత్ -గడ పెను. 

వెనుక వర్ణించినట్లు కామ పేరితుండై, పరిపాలనాది కృతములందు వీముఖు(డై 

యున్న ఆ యగ్నివర్డుండు ఆయా చిహ్నములను జూచి ఆయా బుతువు వచ్చి 

నట్టు గుర్తించి తదనుకూలమైన సౌకర్యములు గలిగించుకొ నుచు [పియురార్మడను 

సైతమట్లే మార్చుచు ఇం[దియ సుఖములతో కాలము(గడ పెనని భావము" 

గ్, తం [పమత్త మపిన (పభావత। 

శేకు రా కమితు మన్యపార్థి వా, 

ఆమయస్తు రతిరాగసంభవో 

దతశాప ఇవ చంద మశిణోత్. 48 

వ్యాఖ్య ; (ప్రమ త్తం, అపి-వుసనములచెత మత్తు(డై నను, తం-ఆయగ్ని 

వర్షుని, _పభావత;-కోళదండాదుల (పథభావము వలన, ఆన్య పార్థివాః-ఇతర 

రాజులు, ఆ కమితు౬-లో(బరచు కొనుటకు, నశేకుః-సమర్థులు గాలేకపోయిరి. 

రతిరాగసంభవః-సంభోగాస కి వలనం గలిగిన, ఆమయః, తు-వ్యాధిమా తము 

(కయరోగము), దక్షశాపః-దక్మపజాపతియొక్క- శాపము, చందం, ఇవ- 

చం దునినివలె, ఆక్షిణోత్-క్షీణింపండే సెను. ఆగ్ని వర్ణు డట్టు స్రేమద్యపానారి 

వ్యసనములకులోనై [పమత్తు(డై యున్నప్పటికిని, ఆనువంశికము, కోశదండ 

RV 29 
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[(పభావజము నగు రఘువంశ పభావము వలన పరరాజులుమా త మతని 

రాజ్యము న్మాకమింపంజాలకపోయిరి. కాని నిరంతర రతిరాగముచేత( గలిగిన 

క్షయవ్యాధి, దక్షుని శాపము చం దునిని వలె, దినదినము నతనిని శీణింపజేసెను. 

ఇతర పుతికలను ఉపేక్షించి ఒక్కరోహణియందే _పేమాధిక్యమును (జూపు 

చుండిన చం్మదుని దకుండు శపించెననియు, అందువల్లనే చం దునికి నేటికిని 

కృష్ణపక్షమున శ్షీణత్వము గలుగుచున్నదనియు ఉపాథ్యానము గలదు. 

శ్లో. దృష్టదోష మపి తన్న సోఒత్యజత్ 
సంగవన్తు భిషజా మనాశవః, 
స్వాదుఖిస్తు విషమయె రత నతో 
దుఃఖ మిం [దియగణో నివార్వతే. 49 

వ్యాఖ్య : భిషజాం-వై ద్యులయొక్క-, అనా శవః-మాటలను విననట్టి, 

సః-ఆగ్ని వర్ణు(డు, దృష్టదోవం, అపి-దోషము గలదియని తెలిసినదై నను, 

తత్, సంగవస్తు-స్ర్రీ మద్యరూపమై సంగజనకమగునా వస్తుజాతమును, న 

ఆత్యజత్ -విడువకపోయెను. ఇం|దియగణః-ఇం| దియ సమూహము, స్వాదుభిః- 

రుచికరములగు, విషయైః-భోగ్యవస్తువులచేత, హృతః, తు-ఆకర్షింపబడిన చో, 

తతః-ఆవస్తువులనుండి, దుఃఖం-అతికష్టముగా, నివార్యతే-మరలింప(బడును. 

వై ద్యులమాటను పెడచెవినిబెట్టిన యగ్నివర్ణు(డు తనకు మి[తన్రీ సమావేశము 
అతో ఆనందమును గలిగించు శ్రీ మద్యశూపమైన సంగవస్తువులను విడువక 

పోయెను. అది యర్తె జరుగును, కారణ మేమనగా ఇం[దియగణము రుచికరము 

లైన భోగ్యవస్తువులకు అలవాటు పడెనా? ఆ వస్తువులనుండి ఇం[దియములు 

మరలవు. అనగా వానిని విడువవు. ఒకవేళ విడిపించినా అతికష్టముచేత 

మాతమే విడిపించుటకు వీలగునని భావము. “ఆశవః" ఆన(గా చెప్పినమాట 

వినువాడు, “అనా శవః" విననివాండు. “వచనే సిత ఆశవః" అని 

యమరము. 

ళో. తస్య పాండువదనాల్పభూవణా 
సావలంబగమనా మృదున్వనా, 
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రాజయవక్మపరివోని రాయయౌ 

కామయాన సమవస్థయా శులామ్. ర్ 

వ్యాఖ్య : తస్య-అఆ యగ్నివర్దుని యొక్క, వాండువదనా- తెల్లవారిన 

ముఖముగలదియు, అల్పభూషణా-స్యల్పముగా ధరించిన అలంకారములుగలదియు, 

సావలంబగమనా-ఇతరుల సహాయముతో(గూడిన నడకగలదియు, మృదుస్వనా- 

హీనమైన కంఠస్యరము గలదియునగు, రాజయక్ష్మ  పరిహానిః-క్షయవ్యాధి చేత 
గలిగిన క్షీణదశ, కామయాన సమవస్థయా-కాముకునియొక్క- సి సితితో, తులా=- 

పోలికను, ఆయయొ-ఎక్కువగా(బొందెను, ఆగ్నివర్జుండు మొగము తెల్ప(బడీ, 

బరువు మోయలేక ఆభరణములు తగ్గించుకొని, సేవకుల భుజములపై చేతులు వేసీ 
కొని నడచుచు, హీనమైనకంఠ స్వరముతో ననుభవించుచున్న క్షయరోగము, ఒక 
కాముకుని విరహావస్థతో సమానముగా నుండెనని భావము. “కామయాన” 
శబ్దము “కము” ధాతువునకు ణింజతముపై శానచ్ (పత్యయాంత రూపము 
“కామయమానః” అని కావలసియుండ(గా * “ఆనిత్యమాగమ శాసనమ్” ఆను పరి 
భాషచే “ముమాగమము” అనిత్యమై “కామయానీ అనియే నిల్చినది. దీనిని 
వామను(డు కావ్యాలంకార సూూతములందు “కామయాన శబ్దః సిద్ధోప నాదిళ్చ" 

అని సమర్థించెను. మొగమున కళలేకుండుట, అల్పభూవణాదులు, కాముకతక్షణ 
ములు గదా | 

శ: వ్యోమ పశ్చిమక లాస్థి చేందు వా 

పంక శేష మివ ఘర్మపల్వలమ్, 

రాజ్ఞి తత్కుల మభూత్ తయాతురే 

వామనార్చి రివ దివభాజనమ్. sl 

వ్యాఖ్య : రాజ్జీ-రాజై న ఆ గ్నివర్జుండు, క్షయాతురే (సతి)- -క్షయవ్యారి 

పీడితుండై జ. తత్కు.లం-ఆరఘువంశము, పశ్చిమ శ్షశ్రా స్థితేందు- 

చివరికళయందున్న చం[దుండు గలదియగు, వ్యోమ, వా-ఆకాశమువలెను, 

పంక కేషం-బురదతో మిగిలిన, ఘర్మపల్యలం, ఇవ- చేసవియందతి చిన్న చెజువు 
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వలెను, వామనార్చిః-చిన్న వెలుంగుగల, దీపభాజనం, ఇవ-దీపపు [పమిదవలెను, 

అభూత్-అయ్యెను. రాజైన యగ్నివర్డుండు క్షయవ్యాధి పీడితుడై క శించిపో 

గానే రఘువంశము, తన్ని వాసమైన రాజమందిరమున్ను చిట్టచివరికళతో మిగిలిన 

చం[దబింబముగల ఆకాశమువలెను, బురదమ్మాతము మిగిలిన చిన్నసరస్సువలెను, 

మినుకు మినుకు మనుచు చల్చారుటకు సిద్ధముగానున్న దీపశిఖతోడి (ప్రమిద 

వలెను కళాహీనమై కన్పప్రైనని భావము. “వా” అను నవ్యయము ఇవార్థకము, 

“ఇన వత్ వా యథా శబ్దా” అని దండి వచించెను. 
ము! 

శో. చాఢ మేష దివసేషు పార్థివః 

కర్మ సాధయతి పు తజన్మ్మనే, 

ఇత్యదర్శితరుజో ౭.స్యమం| తిణః 

శశ్వ దూచు రఘళంకినీ; | పజాః. ల 

వ్యాఖ్య : వాఢం-సత్యముగా, ఏవః పార్థివః-ఈ యగ్నివర్జుండు, దివ 

సేషు-పగటి వేళలయందు, పు తజన్మనె-పుుతుండు పుట్టుట కొజకు, కర్మ -జపాది 

వైదిక కర్మను, సాధయతి-ఆచరించుచున్నా(డు ఇతి-ఇట్టని, అదర్శితరుజః- 

దాచిన కయరోగము గలవారగుచు, అస్య, మం, తిణః-అగ్ని వర్దుని మంతులు, 

ఆఘశంకినీః-రాజు మరణమును అనుమానించుచున్న, (పజాః-| పజలనుద్దెశించి, 

శశ్వత్ -ఎప్పుడును, ఊచుః-చెప్పుచుండిరి. రోగ గస్తు(డై పగటి వేళలలో 

దర్శనమీయకుండిన యగ్ని వరుని గుణించి [పజలు, ఏదియో యనర్థము దాస 

రించునేమో! యని సంశయపడుచు (పశ్నింపంగా నతని మంతులు “రాజు 

పుతోత్ప త్తికె యంతంపురమున జపహోమాద్యనుష్టానుములు చేయచున్నందున 

వెలుపటికి వచ్చుటలేదు.” అని యతనిరోగము సంగతిని. జెప్పక దాచి, అడిగి 

నప్పుడెల్పను జెప్పుచుండిరని భావము. రాజవ్యసనము ముందుగా వెలడీయగుట 

రాజ్య స్రైర్యమునకు భంగమనియు, శ తువులకు రం|ధ| పాయమనియు, భావించి 

మం తులట్టు చెప్పుచుండిరని తోత్సర్య ము, 
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ఖో, స త్వ'నేక వని తాసఖో పప లో 

పావనీ మనవలోక నంత జమ్, 

వై ద్యయత షపరికాసినం గుదం 

న (పదీప ఇవ వాయు మత్యగాత్ . 5p 

వ్యాఖ్య : సః, తు-ఆయగ్ని పర్జుండేమో, అనేకవనితాసఖః - పెక్కు 

భార్యలు గలవా(డు, సన్, అపి-ఆగుచుండి యు, పావనీం-పవి తమైన అనగా 

సితృబుణవి మోచనము(జెయునట్టి, సంతతిం-సంతానమును, ఆనవలోక్య- 

చూడక, వై ద్యయత్న పరిభావినం-వై ద్యుల పయత్నమును తిరస్క-రించునట్టి, 

గదం-రోగమును, [పదీపః-దిపము, వాయం, ఇవ-గాడ్పునువలి, న ఆత్య 

గాగ్-ఆతి కమింపలేకపోయెను (మరణంచెనని యర్థము). ఆగ్ని వర్జుండు 

పెక్కం డు భార్లలు గలవా(డయినను పితృయిణవిమోచనముంచేయంగల పత 

సంతానమును జూడకయే వై ద్యులెత| పయత్నిందినను తగ్గక, వీపము తనను 

జాధించువాయువునువలి షయరోగమును ఎదుర్కొ నంజాలకపోయెను, మరణించెనని 

భావము. పు తసంతానమువల్ల పితృయిుణము తీరునని ధర్మశా స్ర్రము. 

ఖో -త్రం గృవోవవన ఏవ సంగళాః 

పశ్చిమ[కతువిచా పురోధసా, 

దోగళాంత్ి మపదిళ్య మం|త్రిణః 

సంభృ్ళ తే నిఖని గూఢ నూదధుః. 54 

వ్యాఖ్య : పశ్చిమ క్రతువిదా-అంతే్యష్షి విధానమునెటి(గిన, పరోధసా- 

పురోహితునితో, సంగతాః-కూడిన, మంతఠిణః-మంతులు, గృహోపవనే, 

ఏవ-ఇంటియుద్యానమునందే, రోగకాంతిం-క్షయరోగశకాంలిని, ఆపదిళ్య-శెప 

ముగా(జెప్పి, తం-అఆగ్ని వరుని, సంభృతే-మండుచున్న. శిఖిని-అగ్నియందు, 

గూఢం-రహస్యముగా, ఆదధుః-ఉంచిరి. రాజమరణమును వెల్లడిచేయరాదను 



498 రఘువంశము 

తలంపుగలమం | తులు ఆంత్యేవ్షిని జరు పుపద్ధతి నెజింగిన పురోహితుని(గలిసి రాజ 

భవనముయొక్క- ఉద్యానమునందే చితిని(బేర్చి, రోగశాంతికై యేదోవై దికకర్మను 

జరుపుచున్నట్టు ఇతరులకు ( జెప్పి, మండుచున్న అగ్నిహో | తమునందు ఆగ్ని 

వర్ణునిదెహము నుంచిదహింప( జేసిరని భావము. అట్లు చేయుటకు గారణము 

సంతానహీను(డగు నగ్ని వర్దుని రాజ్యమును దాయాదులు, శ [తురాజులు, ఆక 

మింపకుండుటకే యని తెలియవలయును. 

శా, తె ః కృత | పకృతి ముఖగ్గినం(గ బా 

రాశు తస్య సనహధర్మచారిణీ, 

సాధు దృుష్టశుభగర్భులకణా 

[ప్రత్యపద్యత నరాధిష్మశియమ్. ర్ర్ 

వార్థిఖ్య న్డ్ ఆక-శీ ఘముగా, కృత [పకృతి ముఖ్య సంగ హైః---కృత- 

చేయబడిన, [పకృతి ముఖ్య-పౌరులలో ముఖ్యులగు వారియొక్క-, సంగహైః, 

తై 8-సమూహము గలవారైన ఆ మంతులచేత, సాధు-నిపుణముగా, చృష్ష శుభ 

గర్భలక్షణా-పరీక్షింప(బడిన గర ఛచిహ్నములుగల, తస్య-ఆయగ్ని వర్ణునియొక గౌ 

సహధర్మచారిణీ-పట్టపురాజి, నరాధిప, శియం-రాజలక్ష్మిని, [పత్యపద్యత- 

పొందెను. వెంటనే మంతులు పౌరులలో పెద్దలగువారిని రప్పించి సభచేసి, 

చక గ్రాగొంబరీక్షింప(బడిన గర్భలక్షణములుగల అగ్ని వర్డుని పట్టపురాణినింజూపి, 

గర్భస్థశిశు యుక్తురాలై న ఆమె రాజ్యాధికారి జియెనట్టు [పకటించిరని భావము. 

ల్లో. తసార్టి న్తథావిధ నశేంద్ర విప త్తిళోకాత్ 

టై ర్విల “చనజలై 8 [పథమాఖిత వః, 

నిర్వాపితః కనకకుంభముఖోక్ష్మి తేన 

వంకాభి పేక విధినా కిళిచేణ గర్భః. _ 56 
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వ్యాఖ్య : తథావిధ నరేంద విప శ్రికోకాత్-_తథావిధ-అట్టు జరిగిన, 

నరేం్యద విప త్తి-అగి వరుని మరణము చేతంగలిగిన, కోకాత్ _ దుఃఖమువలన, 

ఉమైః-వెడియెన, వి చనజలై ౩-కన్నీశచేత, (పథమాభిత ప్తః-మొదట తడుప( 

బడిన, తస్యాః, గర్భః-ఆ పట్టపురాణి యొక్క గర్భము, కనకకుంభ ముఖో 
క్షి తేన-బంగారు కలశములదాారా పోయంబడినదియు, శిశిరేణ-చల్రనిదియ నగు, 

వంశాభిషేక విధినా- రఘువంశ పట్టాభిషేక విధానముతో(గూడిన “జలధారలచేత, 
నిర్వాపితః-చల్చపరుపంబడెను. సింహాసనముపై నాసీనురాలైన ఆ రాణి తనకు 

సంభవించిన భ రృమరణ దుఃఖముచేత వేడి కన్నీటితో గర్భమును మొదట' 

దడుపంగా నుష్టమైన ఆ గర ము మంతి పురోహితాదులచే జరుపబడిన పట్టాభి 

షక (ప [కియయండు సువ కలశములతో నభిషేకించీన చల్లని జలధారలచేత 

జల్టఐడి రఘువంశ (ప్రతిష్టా కమైన రాజ్యాధికార మంగళమును _ పౌందెనని 
భావము 

ళో తం భావార్థం (పసవనమయా కాండిణీ నాం (వజానా 

మంతర్గూఢం ఊతిరివ నభోలీజముప్టిం దధానా, 

మౌలై ఃసార్ధం స్థవిరనచివై * హేమసింవాసనస్థా 

రాజ్లీ రాజ్యం విధివ దళిషథ్ భర్తు ర వ్యావాతాజ్ఞా. 57 

వ్యాఖ్య : (పస సవసమయాకాంక్షిణీనాం--- | ప (పస సవసమయ - గర్భమోచన 

సమయమును ( ఫలించుకాలమును); ఆకాంక్ష ణీనాం-కోరుచున్న ట్టి; [పజానాం- 

[పజలయొక గ్రా, భావార్థం-భావముకొజకు (సంపదకొజకు), శలిః-భూమి, 

అంతర్గూఢం-లోపలదాగియ +, నభోలీజముష్టిం, ఇవ---నభః-[కావణమాసము 

నందు 'నాటంబడిన, బీజము 6, ఇవ-విత్త త నములనువలె, తం-అంతర్లతమైన 

ఆగ ర్భమును, దధానా- ంచుచున్నదియు, - క హేమసింవోసనస్థా- 'బంగారు 

రాచగద్దెపై పెనున్నదియు, అవ్యాహతాజ్ఞా-ఎదురులేని శాసనము గలదియునగు, 

రాజ్జీ-రాజి, మౌలై *-ఆ ప్రముఖ్యులే నే, స్థవిరసచివై 8, _సార్థం-వృద్ధామాత్యు 

లతో(గూడ, భర్తుః-భ ర్ర రయగు నగ్నివర్డునియొక్క- రాజ్యం-రాజ్యమును, 

విధివత్-శా స్త్ర పకారముగ, ఆశిష్ - పాలించెను. [శావణమాసమున విత్తిన 

కీజముల ఫలితమును వలె అంతర్లూఢ మైన రాజ్జీగర్భముయొక్క- పసవమును 

గోరుచున్న (పజల వేలుకొఅకు వీజముష్టిని భూమివలె గర్భమును ధరా 
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ఆగ్ని వరుని ధర్మపత్ని సింహాసనస్థురాలై ముఖ్యలై న వృద్ధమం| తులద్వారా 

అ సతిహతమైన యాజ్ఞకలదగుచు ఆయోధ్యానగరమున రఘువంశీయుల రాజ్య 

మును పరిపాలించెనని భావము. “పసవళ బ్దముొ నకు గర్భమోచనము, 

ఫలము అర్థములు. “భావ” శబ్దమునకు అభిి పాయము, సంపద మొదలయిన 

అర్థములను యాదవ నిఘంటువు చెప్పెను. 

ఇది మహాకవి కాళిదానక త రఘువంళ కావ్యమునందలి ఆఅగ్నివర్డుని కృంగారమను 

పందొమ్మిదవ సర్గమునకు మహామహోపాధ్యాయ కోలచల మల్లినాథసూరి 

సంజీవినీ వ్యాఖ్యాను సారముగా రామలక్ష్మ్యృంబా తిప్పాజోన్యుల 

తనూజు(డు కేశవపంతుల నరసింహశాస్త్రి రచిత 

తెలుగు లఘువ్యాఖ్య సర్వము 

గంపూర్లము. 


